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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

РОЗГРОМИЛИ 
ЛАДИЖИНЦІВ ВСУХУ

ЯКІ ВЕЛОСИПЕДИ КРАДУТЬ У КОЗЯТИНІ?

с. 9

 Мешканців 
Козятинщини на 
початку тижня 
сколихнув скандал 
у Козятинській 
центральній районній 
лікарні 

 Обласне керівництво 
гостро розкритикувало 
стан будівельних 
робіт приймального 
відділення

Цього ж дня стало 
відомо про звільнення 
головного лікаря лікарні

 Чи пов'язані між 
собою ці дві події, що 
не так із «Великим 
будівництвом» і що далі 
буде з лікарнею?

с. 4

СКАНДАЛ У ЛІКАРНІ
ЩО БУДЕ З «ВЕЛИКИМ БУДІВНИЦТВОМ»

КЛІЩІ АТАКУЮТЬ. 
ЯК ЗАХИСТИТИСЯ? с. 7

«У НАС ПРАЦЮЄ 
15 СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ»
 Міський ЦПМСД обслуговує 
не лише козятинчан, а усіх 
мешканців Козятинської 
громади. Що відбувається 
у міській первинці після 
децентралізації, як змінилася 
робота сімейних лікарів? с. 5

«РАЗ НА РІК ЗГАДУЮТЬ 
І ГРАМОТИ ДАЮТЬ»
 Чим більше часу від 
Чорнобильської катастрофи, 
тим менше згадують про 
ліквідаторів. Про катастрофу 20 
століття, як це було і її наслідки 
ми поговорили з ліквідатором 
Леонідом Ящуком с. 6

с. 2

Ліворуч — скріншот з відео на сторінці голови ОДА Сергія Борзова, де видно коридор, у якому 
незавершені роботи. На світлині праворуч — діагностичний блок відділення екстреної (невідкладної) 
допомоги, яке перебуває в процесі реконструкції
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ïðîäîâæóºìî òåìó «Êîçÿòèí 
î÷èìà âåëîñèïåäèñò³â». Ðîçïî-
÷àëè ìè ¿¿ ç â³äñóòíîñò³ âåëîäîð³-
æîê. Öå àêòóàëüíà ïðîáëåìà äëÿ 
íàøîãî ì³ñòà, àäæå âåëîñèïå-
äèñò³â òóò áàãàòî, à ¿çäèòè íåìàº 
äå. ×àñòåíüêî íà äîðîãàõ ìîæíà 
çóñòð³òè äâîêîë³ñíîãî, êåðìàíè÷ 
ÿêîãî æåíåòüñÿ ïîñåðåä äîðîãè, 
îìèíàþ÷è ÿìè íà óçá³÷÷³. Àáî æ 
¿äóòü òðîòóàðàìè, äå õîäÿòü ï³-
øîõîäè. Ç ìèíóëî¿ ïóáë³êàö³¿ 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ùî «ñâ³òëî 
â ê³íö³ òóíåëþ» ó âåëîñèïåäí³é 
òåì³ âñå æ òàêè º. ßê çàóâàæèëà 
íàøèì æóðíàë³ñòàì î÷³ëüíèöÿ 
ãðîìàäè, öüîãî ðîêó ïëàíóþòü 
êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè âóëè-
öþ Êóëèê³âñüêîãî, äå ó ïðîåêò³ 

çàêëàäåíå áóä³âíèöòâî âåëîäî-
ð³æêè. Öå ðåìîíò â êîìïëåêñ³: ³ 
äîðîæíº ïîêðèòòÿ, ³ òðîòóàð â³ä 
òóíåëþ äî øêîëè ¹ 2.

Öüîãî ðàçó ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
âåëîñèïåäí³ êðàä³æêè. ßê ç öèì 
ó Êîçÿòèí³? Çà êîìåíòàðåì çâåð-
íóëèñÿ äî êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿. 
Çã³äíî ç äàíèìè ñòàòèñòèêè, 
çà ìèíóëèé 2020 ð³ê ïî âåëî-
ñèïåäàõ çàðåºñòðóâàëè 43 êðèì³-
íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿ. ²ç íèõ 
íå ðîçêðèëè ò³ëüêè ñ³ì. Ðåøòó 
ïîë³ö³ÿíòè çíàéøëè òà ïîâåðíó-
ëè ãîñïîäàðÿì. Ó öüîìó ðîö³ º 
âæå ï’ÿòü çàÿâ ïî êðàä³æêàõ, äâà 
âåëîñèïåäè ùå øóêàþòü.

— Êðàä³æêè âåëîñèïåä³â 
â îñíîâíîìó ñêîþþòüñÿ â ëþä-
íèõ ì³ñöÿõ, — ãîâîðèòü íà÷àëü-
íèê êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí 

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Ó íåä³ëþ, 18 êâ³òíÿ, 21-ð³÷-
íà ä³â÷èíà, ÿêà ìåøêàº â îä-
íîìó ³ç ñ³ë Ãëóõîâåöüêî¿ ÒÃ, 
ïîâåðòàëàñÿ ç ðîáîòè äî-
äîìó. ¯õàëà åëåêòðîïî¿çäîì 
Áåðäè÷³â-Êîçÿòèí. Áëèçüêî 
22.00 âîíà âèéøëà íà çóïè-
íî÷í³é ïëàòôîðì³ Êàîë³íîâà 
³ ïîïðÿìóâàëà â ñòîðîíó ñâîãî 
ñåëà, äî ÿêîãî ùå òðåáà éòè 
ï³øêè ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â äî-
ðîãîþ ÷åðåç ïîñàäêó.

Ïðî ñïðîáó çãâàëòóâàííÿ 
ãàçåòó ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí 
Àíäðóùàê. Çà éîãî ñëîâàìè, 
çëî÷èíåöü ï³øîâ çà ä³â÷èíîþ 
³ çãîäîì ïî÷àâ äî íå¿ ÷³ïëÿòèñÿ. 
Íàïàâ òà äóøèâ ¿¿.

— Â³í âñòèã çíÿòè ç íå¿ âåðõ-
íþ îäåæó òà á³ëèçíó, — ðîç-
ïîâ³äàº Ðîìàí Àíäðóùàê. — 
Íà ùàñòÿ, âîíà çîð³ºíòóâàëàñü ³ 
çàòåëåôîíóâàëà äî áàòüêà, ÿêèé 
³ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ. Ñï³âðî-
á³òíèêè îïåðàòèâíî âè¿õàëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿ ³ çàòðèìàëè ÷î-
ëîâ³êà. Íèì âèÿâèâñÿ 61-ð³÷-
íèé æèòåëü Áåðäè÷åâà, ÿêèé 

ОЛЕНА УДВУД 

 Êîðîíàâ³ðóñí³ «ãîéäàëêè» 
ïðîäîâæóþòüñÿ. Íà Â³ííè÷÷èí³ 
ìèíóëîãî ÷åòâåðãà çàðåºñòðóâàëè 
450 âèïàäê³â çà äîáó. Ùîäåíü 
ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ ïàäàëà ³ 
19 êâ³òíÿ äîñÿãëà ïîçíà÷êè 122, 
ï³ñëÿ ÷îãî çíîâó ïî÷àëîñÿ çðîñ-
òàííÿ. ² âæå ó ñåðåäó, 21 êâ³ò-
íÿ, â îáëàñò³ çà äîáó äîäàëîñÿ 
327 ³íô³êîâàíèõ.

Íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì 
íà ñåðåäó, 21 êâ³òíÿ, áóëî âæå 
2760 õâîðèõ íà COVID-19. Òàê³ 
äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³æðàéîí-
íîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³-
äæåíü. Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ 
äîäàëîñÿ 94 íîâèõ âèïàäêè. Öå 
íà ï³â ñîòí³ ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî 
òèæíÿ. Ïðîòå ñìåðòåé â³ä êîðîíà-
â³ðóñó íå ìåíøàº. Çà îñòàíí³ ñ³ì 
äí³â ùå ñåìåðî ìåøêàíö³â Êîçÿ-
òèíùèíè âòðàòèëè æèòòÿ ÷åðåç 
íåäóãó. Íàðàç³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â — 63.

Öüîãî òèæíÿ ì³ñòî äåùî ïî-
ñëàáèëî êàðàíòèíí³ îáìåæåí-
íÿ — çà ïàðòè ïîâåðíóëèñÿ ó÷í³ 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, òàêîæ äîçâî-
ëèëè ïðîâîäèòè êîíñóëüòàö³¿ 
äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â. Íà òàêèé 
êðîê ï³øëè ÷åðåç òå, ùî òåìïè 

çàõâîðþâàíîñò³ äåùî çíèçèëèñÿ.
Ìàºìî ùå îäíó õîðîøó íî-

âèíó. Öüîãî òèæíÿ Â³ííèöüêà 
îáëàñòü âæå îòðèìàëà ïåðøó 
ïàðò³þ âàêöèíè Pfizer. Íàä³é-
øëî 1170 äîç, ïðî ùî íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê ïîâ³äîìèâ 
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Áîðçîâ.

«Ïðèâàòíà ëîã³ñòè÷íà êîì-
ïàí³ÿ «Ôàðìàñîôò» ùîòèæíå-
âî (çà íåîáõ³äíîñò³ — ÷àñò³øå) 
ðîçâîçèòèìå âàêöèíó ç íàö³î-
íàëüíîãî ñêëàäó, äå âîíà çáå-
ð³ãàòèìåòüñÿ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ 
ìîðîçèëüíèõ êàìåðàõ ³ç äîòðè-
ìàííÿì òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó 
â³ä –60 °C äî –80 °C, íà ðåã³-
îíàëüí³ ñêëàäè â ñïåö³àëüíèõ 
êîíòåéíåðàõ ³ç ñóõèì ëüîäîì, 
çäàòíèì ï³äòðèìóâàòè íàäíèçüê³ 
òåìïåðàòóðè.

Ó Â³ííèö³ âàêöèíó çáåð³ãà-
òèìóòü ó òèõ ñàìèõ òåðìîêîí-
òåéíåðàõ, ÿê³ áóäóòü ðåãóëÿðíî 
ïîïîâíþâàòè ñóõèì ëüîäîì. 
Çâ³äòè, ïîïåðåäíüî ðîçìîðîæå-
í³ äî +2 °C — +8 °C, ôëàêîíè ç 
âàêöèíîþ ùîäíÿ âèäàâàòèìóòü 
ìîá³ëüíèì áðèãàäàì. ¯¿ ìàþòü 
âèêîðèñòàòè ïðîòÿãîì 120 ãî-
äèí», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

Хроніка поширення 
коронавірусу за тиждень

Почав душити та роздягати: 
напав гвалтівник зі стажем

ðàí³øå íåîäíîðàçîâî áóâ ñó-
äèìèé çà çãâàëòóâàííÿ.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó ìî-
ìåíò, êîëè ä³â÷èíà äèâîì íà-
áðàëà áàòüêà, ãâàëò³âíèê ïðî öå 
íå çäîãàäóâàâñÿ. Ó òåëåôîíí³é 
ñëóõàâö³ áàòüêî ïî÷óâ êðèêè 
ñâîº¿ äîíüêè ³ êèíóâñÿ íà äî-
ïîìîãó. Ìîæíà ò³ëüêè óÿâèòè, 

ùî â³í â³ä÷óâàâ, êîëè ¿õàâ ìà-
øèíîþ ç Áåðäè÷åâà ðÿòóâàòè 
äèòèíó. Íà ùàñòÿ, â³í âñòèã ³ 
á³äè íå ñòàëîñÿ. Õî÷à ³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ, ³ ìîðàëüíó òðàâìó 
ä³â÷èíà âñå æ îòðèìàëà.

Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â, 
ãâàëò³âíèêó çàãðîæóº äî 10 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ЯКІ ВЕЛОСИПЕДИ КРАДУТЬ 
У КОЗЯТИНІ ТА ЧИ ЗНАХОДЯТЬ ЇХ?
Поїхали  За статистикою, найбільше 
крадіжок велосипедів трапляється 
у людних місцях, де козятинчани 
залишають свої «ровери» без замків. 
Що кажуть у поліції про ці випадки та які 
настанови дають керманичам двоколісних?

Àíäðóùàê. — Ëþäè çàëèøàþòü 
âåëîñèïåäè á³ëÿ ìàãàçèí³â, çà-
ïðàâîê, êàôå ïðîñòî òàê, íå ïðè-
ñò³áíóòèìè. ²äóòü ó ñâî¿õ ñïðàâàõ. 
À ïîò³ì, êîëè ïîâåðòàþòüñÿ, ¿õ 
óæå íåìà. Çâ³ñíî, äëÿ çëî÷èíöÿ 
öå ñïîêóñà. ×àñòî çâåðòàþòüñÿ 
ïðî êðàä³æêó âåëîñèïåä³â ó ä³-
òåé. Ïî÷èíàºìî ðîçáèðàòèñÿ — 
áàòüêî éäå äîäîìó, áà÷èòü, âåëî-
ñèïåä äèòèíè, â³í éîãî õîâàº, 
ùîá ïðîâ÷èòè. ² òàêèõ ê³ëüêà 
ôàêò³â áóëî. Òàêîæ áóëè âèïàäêè 
íà ÏÐÁ. Òàì âåëîñèïåäè êðàëè 
ç äîìîâîëîä³íü — çëî÷èíö³ ïðî-
íèêàëè â ïðèì³ùåííÿ òà ñêî-
þâàëè êðàä³æêó. Ìè çíàéøëè 
ïðàâîïîðóøíèê³â. Âèÿâèëîñü, 
ùî öå ðàí³øå ñóäèì³ îñîáè.

×àñò³øå êðàäóòü íåäîðîã³ ìàð-
êè, ïðîñò³. Äîðîæ÷³ — ð³äøå. 
Ùîäî ñèòóàö³é, êîëè âåëîñèïåäè 
ïðèñò³áíóò³ íà ïàðêîâî÷íèõ ì³ñ-
öÿõ ³ ¿õ âèêðàäàþòü, òî, çà ñëî-
âàìè Ðîìàíà Àíäðóùàêà, òàêèõ 
âèïàäê³â ó Êîçÿòèí íàðàç³ íåìàº.

À ÿê ç äîòðèìàííÿì ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó ó âåëîñèïåäèñ-
ò³â? Ó ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî 
íàé÷àñò³øå êîçÿòèíñüê³ «ðîâå-
ðèñòè» íèìè íåõòóþòü.

— Ïðàâèëà äëÿ íèõ íåïè-

ñàí³, — ïðîäîâæóº íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿. — Íàïðèêëàä, ïî ï³øî-
õ³äíîìó ïåðåõîä³ ïåðå¿æäæàþòü, 
à íå éäóòü. Ìîæóòü ¿õàòè äîðî-
ãîþ, íå ïîêàçàâøè âîä³ºâ³, êóäè 
ïîâåðòàþòü. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî 
âåëîñèïåäèñòè — öå ó÷àñíèêè 
äîðîæíüîãî ðóõó. ̄ õàòè ïîòð³áíî 
ç ïðàâî¿ ÷àñòèíè ïî êðàþ äîðî-
ãè. ª, çâ³ñíî, îêðåì³ ãðîìàäÿíè, 

ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë, àëå ¿õ 
ìàëî. Çàðàç ïîñèëèëè àäì³í³ñòðà-
òèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü äëÿ âåëî-
ñèïåäèñò³â. À ùå õî÷ó íàãîëîñè-
òè ³ çâåðíóòèñÿ äî âñ³õ âåëîñèïå-
äèñò³â — îñîáëèâî â òåìíó ïîðó 
äîáè îäÿãàòè ñâ³òëîâ³äáèâà÷³ àáî 
íà âåëîñèïåä, àáî íà îäÿã. Äëÿ 
òîãî, ùîá âîä³é àâò³âêè ì³ã áà-
÷èòè éîãî íà äîðîç³.

Відремонтована вулиця Підгорбунського. 
Тут мали зробити велодоріжку. Бачимо, як велосипедист 
їде посеред дороги, оминаючи припарковану автівку 

На цій зупинці вийшла дівчина. 
Гвалтівник, який був напідпитку, пішов за нею 
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Êðîê äî áëàãîä³éíîñò³ Îëüãà 
Øîñòàê çðîáèëà çà ïîêëèêîì 
ñåðöÿ. Àáè ï³äòðèìàòè þíó çåì-
ëÿ÷êó, äîïîìîãòè ¿é íå âïàñòè 
äóõîì ³ ï³äòðèìàòè â³ðó â ãàðíå 
ìàéáóòíº íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ùî 
ñòàëîñÿ. Æ³íêà ðîçì³ñòèëà ó ñî-
öìåðåæ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, 
ùî ó íåä³ëþ â³äáóäåòüñÿ ðîç³-
ãðàø òîðòà ç ëîñîñåì «Øàäëàâ». 
Äëÿ ó÷àñò³ ïîòð³áíî áóëî ïåðå-
ðàõóâàòè íà êàðòêó ìàìè Ä³àíè 
Öèìáàðîâè÷ 100 ãðèâåíü, ñêè-
íóòè Îëüç³ ñêð³íøîò ïåðåêàçó 
³ îòðèìàòè íîìåðîê äëÿ ó÷àñò³ 
â ëîòåðå¿.

Çà ñëîâàìè Îëüãè, öå âæå 
íå ïåðøà ¿¿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ. 
Âîíà ³ ðàí³øå, çàâäÿêè ñâî¿é 
êîíäèòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, âëà-
øòîâóâàëà ïîä³áí³ ëîòåðå¿, àáè 
äîïîìîãòè.

— Ä³çíàâøèñü ïðî ³ñòîð³þ 
Ä³àíè Öèìáàðîâè÷, ÿ äóæå íåþ 
ïåðåéíÿëàñÿ, — ðîçïîâ³äàº ãàçåò³ 
Îëüãà Øîñòàê. — Ä³àíà — íàøà 
çåìëÿ÷êà, äóæå øêîäà, ùî ç íåþ 
òàêå òðàïèëîñÿ. Öÿ ³ñòîð³ÿ íàì 
äóæå çíàéîìà, äî áîëþ. Àäæå 

áàãàòî ðîê³â òîìó ìîºìó âæå 
ïîê³éíîìó íèí³ áàòüêîâ³, ÿêîãî 
ç íàìè íåìàº 7 ðîê³â, ïî¿çäîì 
â³äð³çàëî îáèäâ³ íîãè. Òî áóëè 
âàæê³ ÷àñè. Àëå çàâäÿêè íàø³é 
ï³äòðèìö³, íàøèõ äðóç³â, çíàéî-
ìèõ òà âçàãàë³ âñ³õ ðîäè÷³â, â³í 
íå âïàâ äóõîì. Íàìàãàâñÿ æèòè 
ïîâíîö³ííî. Áàãàòî ïðàöþâàâ, 
òðèìàâñÿ ³ áóâ íàëàøòîâàíèé 
ò³ëüêè íà ïîçèòèâ. Ïàì’ÿòàþ, 
ÿêèì â³í áóâ âïðàâíèì âîä³ºì ³ 
êëàñíèì ðèáàëêîþ… Â òàê³ æèò-
òºâ³ ìîìåíòè äóæå âàæëèâî áóòè 
ïîðó÷, íå â³äâåðòàòèñÿ ³ áóòè íà-
ä³éíîþ îïîðîþ… ß ïîðàäèëàñÿ 
ç³ ñâî¿ìè íàéäîðîæ÷èìè ëþäüìè 
òà âèð³øèëà ïðîâåñòè áëàãîä³é-
íó àêö³þ.

Íà íàøå çàïèòàííÿ, ÷îìó äëÿ 
ëîòó îáðàëè ñàìå òîðò «Øàä-
ëàâ», ïàí³ Îëüãà â³äïîâ³ëà, ùî 
ñàìå â³í íàðàç³ º íàéá³ëüø ïî-
ïóëÿðíèé òà çàòðåáóâàíèé ñåðåä 
¿¿ êë³ºíò³â. Â³í ñîëåíèé, çàêó-
ñî÷íèé, ç ëîñîñåì. Â ñåðåäíüîìó 
êîøòóº áëèçüêî òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

— Íà ðàõóíîê «Øàäëàâó» 
÷óëà ò³ëüêè ïîçèòèâí³ â³äãóêè. 
Äîâãî äóìàëà, ÷èì çäèâóâàòè, 
³ âèð³øèëà îáðàòè ñàìå éîãî. 

ОЛЕНА УДВУД 

 Áàñåéí «Äåëüô³í» çà ÷àñ ñâîãî 
³ñíóâàííÿ ïåðåæèâ áàãàòî ïîä³é. 
Ñïåðøó â³í íàëåæàâ çàë³çíèö³, 
ÿêà, âëàñíå, éîãî ³ áóäóâàëà. Ó ò³ 
ðîêè «Äåëüô³í» ðàçîì ç³ ñïîðò-
çàëîì «Ëîêîìîòèâ», íà äâåðÿõ 
ÿêîãî âæå áàãàòî ðîê³â âèñèòü 
çàìîê, óòâîðþâàëè ö³ëèé ñïîð-
òèâíèé êîìïëåêñ.

×åðåç 30 ðîê³â, ó 2002 áàñåéí 
âèéøîâ ³ç ï³äïîðÿäêóâàííÿ çà-
ë³çíèö³, ïîçàÿê éîãî ïåðåäàëè 
íà áàëàíñ ì³ñòà. Òîä³ â³í çà÷è-
íèâñÿ âïåðøå. Çà ê³ëüêà ðîê³â 
çíàéøëàñÿ êîìïàí³ÿ, ÿêà ïîãî-
äèëàñÿ îðåíäóâàòè «Äåëüô³í». 
Ó 2013-ìó áàñåéí â³äíîâèâ ñâîþ 
ðîáîòó, àëå íå íàäîâãî — çà ð³ê 
éîãî äâåð³ çíîâó çà÷èíèëè äëÿ 

â³äâ³äóâà÷³â, áî âèÿâèëîñÿ, ùî 
â³í çáèòêîâèé äëÿ îðåíäàð³â.

Ó 2015 ðîö³ «Äåëüô³í» îñòà-
òî÷íî â³äíîâèâ ñâîþ ðîáîòó. 
Éîãî ïî÷àëà îðåíäóâàòè ìåðå-
æà ñïîðòêîìïëåêñ³â «Ïëàíåòà-
Ñïîðò» ñòîëè÷íî¿ ô³ðìè «Ìåä³à-
àðñåíàë». Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â 
êèÿíè îðåíäóâàëè «Äåëüô³í», 
ïîêè ì³ñüêà ðàäà íå ðîç³ðâàëà 
ç íèìè äîãîâ³ð îðåíäè, ÷åðåç 
íåâèêîíàííÿ âèìîã. Â³äòàê, 
íà áàç³ áàñåéíó ó 2020 ðîö³ 
ñòâîðèëè êîìóíàëüíó óñòàíîâó 
«Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìï-
ëåêñ «Äåëüô³í» ³ ï³ñëÿ íåòðè-
âàëî¿ ïåðåðâè, ó çâ’ÿçêó ç êà-
ðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè, â³í 
ïðîäîâæèâ ðîáîòó.

×àñ ³øîâ, âëàäà çì³íèëàñÿ. 

Ì³ñòîì ñòàëè øèðèòèñÿ ÷óòêè, 
ùî áàñåéí ìîæóòü çàêðèòè. Ì³ñü-
êà ðàäà íàâ³òü ïîðóøóâàëà öþ 
òåìó íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.

«Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé 
êîìïëåêñ «Äåëüô³í» ïîòðåáóº 
ïðèáëèçíî 1,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó (ö³ êîøòè 
â áþäæåò-2021 âæå çàêëàäåí³) ³ 
öå ëèøå ïîòî÷í³ çàòðàòè (çàðï-
ëàòè, âàðò³ñòü îïàëåííÿ, ðåàãåí-
òè), ñþäè íå âêëþ÷åíî ðåìîíò 
ñòåë³ òà çîâí³øí³õ ñò³í.

Äîõ³äíà ÷àñòèíà æ óñòàíîâè 
äóæå «ñêðîìíà» — 15–20 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà ì³ñÿöü», — éøëîñÿ 
ó äîïèñ³, íàïðèê³íö³ ÿêîãî ÷è-
òà÷³â çàïåâíèëè, ùî áàñåéíó, 
âñå-òàêè, áóòè. Çàóâàæèìî, ùî 
íàðàç³ «Äåëüô³í» çíîâó òèì÷à-

ñîâî çà÷èíåíèé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
÷åðåç çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿ ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì.

Â³ä ìîìåíòó, êîëè áàñåéí çäà-
ëè â åêñïëóàòàö³þ, ìèíóëî âæå 
ìàéæå ï³âñòîë³òòÿ. ²ç ÷àñîì òåõ-
í³÷íèé ñòàí áóä³âë³ ïîã³ðøèâ-
ñÿ. Àáè öå çðîçóì³òè, äîñòàòíüî 
ãëÿíóòè õî÷à á íà á³÷í³ ñò³íè. 
Íà ò³é, ùî ç áîêó ïëàòôîðìè, 
âæå äàâíî ïîñèïàëàñÿ ïëèòêà. 
Ñòàí ò³º¿, ùî ç áîêó çàë³çíè÷-
íîãî ïàðêó, ùå ã³ðøèé. Òà ³ öå 
ùå íå âñå. Áî ñèïàòèñÿ ïî÷àëà 
íå ëèøå ïëèòêà ç³ øòóêàòóðêîþ. 
Ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó íàì ïðèñëàëè 
ôîòî, íà ÿêîìó âèäíî, ùî â³ä-
âàëèâñÿ ÷èìàëèé øìàòîê òðóáè, 
ç ÿêî¿ âèõîäèòü äèì ó ïðîöåñ³ 
îïàëåííÿ áóä³âë³.

Òà ìàºìî íàä³þ, ùî «Äåëüô³í» 
íàðåøò³ â³äðåìîíòóþòü. Ì³ñüêà 
ðàäà ïîäàº ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ 
áàñåéíó íà ïðîãðàìó «Âåëèêå 
áóä³âíèöòâî». Öå ïðîåêò ïðå-
çèäåíòà, â ðàìêàõ ÿêîãî äåðæàâà 
âèä³ëÿº êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ 
ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³â-
íèöòâà ð³çíèõ îá’ºêò³â.

— Ìè ïëàíóºìî éòè íà «Âå-
ëèêå áóä³âíèöòâî» ç òðüîìà 
îá’ºêòàìè — öå ðåêîíñòðóêö³ÿ 
áàñåéíó, ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàä³î-
íó òà óòåïëåííÿ ë³öåé-øêîëè. 
Äî ñåðïíÿ ïðèéìàþòüñÿ çà-
ÿâêè, — ðîçïîâ³ëà ãàçåò³ «RIA-
Êîçÿòèí» ì³ñüêà ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà. — ßêùî ìè âèãðàº-
ìî êîíêóðñ, ðîáîòè ïî÷íóòüñÿ 
ó 2022 ðîö³.

«ЦЯ ІСТОРІЯ ЗНАЙОМА ДО БОЛЮ» 
ДЛЯ ДІАНИ ЗІБРАЛИ 5 ТИСЯЧ 
Благодійність  Козятинчанка Ольга 
Шостак минулої неділі організувала 
благодійну лотерею на підтримку 
17-річної Діани Цимбарович, яку 
травмував поїзд. Яку подібну історію 
довелося пережити Ользі та чому для 
лоту цієї лотереї обрала саме солоний 
торт «Шадлав»?

Âæå áóëî òàêå, ùî ÿ âèñòàâëÿ-
ëà íà ëîò ð³çíîìàí³òí³ ò³ñòå÷-
êà, ñîëîäê³ òîðòè. Öüîãî ðàçó 
âèð³øèëà çì³íèòè àñîðòèìåíò. 
Ñêàæó ÷åñíî, ùî äåíü ëîòåðå¿ 
áóâ äóæå íàñè÷åíèì. Ìåí³ íàä-
ñèëàëè ñêð³íøîòè ç òåëåôîíó ³ 
íàø³ êîçÿòèí÷àíè, ³ ìî¿ çíàéîì³ 
ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè. ß íå î÷³êóâàëà 
òàêî¿ àêòèâíîñò³. Ïðèºìíî âðà-
æåíà, ùî â òàêèé íåëåãêèé ÷àñ 
ëþäè íå áàéäóæ³ äî ÷óæîãî ãîðÿ. 
Âñ³ì ó÷àñíèêàì ÿ ñòàâèëà íîìåð 
³ âæå ïîò³ì, çàâäÿêè ãåíåðàòî-
ðó âèïàäêîâèõ ÷èñåë, âèáèðàëè 
òîãî, õòî ç³ðâàâ áëàãîä³éíèé ëîò.

Çà ñëîâàìè Îëüãè Øîñòàê, ïå-
ðåìîæíèöåþ áëàãîä³éíî¿ ëîòå-
ðå¿ ñòàëà êîçÿòèí÷àíêà Íàòàë³ÿ 
Îë³ÿðñüêà — ì³ñöåâà ï³äïðèºìè-
öÿ, ÿêà ìàº òîðãîâåëüíó òî÷êó ç 
êâ³òàìè. Ñàìå ¿é ³ ä³ñòàâñÿ òîðò 
«Øàäëàâ».

— ß çíàþ, ùî Ä³àí³ Öèìáà-
ðîâè÷ òðåáà áàãàòî ãðîøåé ³ äëÿ 
ë³êóâàííÿ, ³ äëÿ ïðîòåçóâàííÿ, ³ 

äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ìàì³ Ä³àíè ïðî 
àêö³þ ÿ íå ïîâ³äîìèëà. Ïðîñòî 
â³ä äóø³ õîò³ëà ï³äòðèìàòè ä³-
â÷èíó. Êîøòè éøëè â³äðàçó íà ¿¿ 
êàðòêó. Õòîñü êèäàâ ïî 100 ãðè-
âåíü, à õòîñü ïî 200 ³ ïî 300, — 
êàæå Îëüãà Øîñòàê.

Âñüîãî, çàâäÿêè áëàãîä³é-
í³é ëîòåðå¿ â³ä Îëüãè Øîñòàê, 
íà êàðòêó Òåòÿíè Öèìáàðî-
âè÷ ïåðåðàõóâàëè á³ëüøå 5 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. À ÿêùî òî÷í³øå, 
òî 5 150 ãðí.

— Ñàìîñò³éíî ÿ ñò³ëüêè á 
íå çìîãëà ïåðåðàõóâàòè. À òàê, 
çàâäÿêè ï³äòðèìö³ äîáðèõ ëþ-
äåé, ìè ðàçîì çðîáèëè ãàð-
íó ñïðàâó. Ùèðî âñ³ì äÿêóþ 
çà ó÷àñòü, äÿêóþ âàì çà äîïî-
ìîãó. Ä³àí³ áàæàþ, ùîá ñêîð³øå 
îäóæàëà, íàáðàëàñÿ ñèë!

Íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ ðîçìîâè 
ïàí³ Îëüãà ðîçïîâ³ëà, ùî íà ö³é 
ëîòåðå¿ çóïèíÿòèñÿ íå áóäå. 
Â ìàéáóòíüîìó, ÿêùî áóäå òàêà 
ïîòðåáà òà íàãîäà, âîíà âëàøòóº 

ùîñü ïîä³áíå. À ùå âîíà äîäàëà, 
ùî êîëè Ä³àíà áóäå âæå âäîìà, 
âîíà îáîâ'ÿçêîâî ïðèãîòóº äëÿ 
íå¿ ñìà÷íþ÷èé òîðò, ÿêèé âîíà 
ñàìà çàõî÷å!

Íàãàäàºìî, íàðàç³ Ä³àíà Öèì-
áàðîâè÷ çíàõîäèòüñÿ ó äèòÿ÷³é 
ñòîëè÷í³ êë³íö³ «Îõìàòäèò». 
Íà æàëü, ä³â÷èí³ àìïóòóâàëè 
ë³âó ðóêó, àëå ë³êàð³ çàâçÿòî 
áîðþòüñÿ, àáè âðÿòóâàòè ¿é 
ë³âó íîãó. Ä³àíà âæå ïåðåæèëà 
áàãàòî îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü òà 
áîëþ÷èõ ïåðåâ’ÿçîê. Âîíà äóæå 
âàæêî â³äõîäèòü â³ä íàðêîç³â. 
Àëå çàâäÿêè âåëèê³é ñèë³ âîë³ 
òà ï³äòðèìö³ íåáàéäóæèõ âîíà 
íàëàøòîâàíà ïîçèòèâíî òà ç 
íåòåðï³ííÿì ÷åêàº ïðîòåçóâàííÿ 
òà âèïèñêè ç ë³êàðí³.

Âñ³ì, õòî õî÷å ô³íàíñîâî äî-
ïîìîãòè êîçÿòèí÷àö³, ïóáë³êó-
ºìî ðåêâ³çèòè:
Êàðòêà ÏðèâàòÁàíê 
5168 7574 2581 6123
Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷ 

Завдяки торту «Шадлав» від кондитерки Ольги Шостак, Діані Цимбарович зібрали 
допомогу в 5 тисяч гривень. На цій лотереї Ольга не зупиниться 

Басейн подають на «Велике будівництво»
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ÍÎÂÈÍÈ

У середу, 21 квітня, ми зв’язалися з Олек-
сандром Кравчуком, аби дізнатися його 
позицію з приводу того, що відбулося 
у лікарні. Він каже, що його звільнення 
не пов’язане із приїздом Сергія Борзова. 
Пішов з посади головного лікаря ЦРЛ з 
особистих причин.
— Ще 15 числа я міському голові надав за-
яву на звільнення за угодою сторін. Я маю 
захищати кандидатську дисертацію в Києві. 
Мені відмовили в наданні відпустки, тому 
вирішив піти таким шляхом, — розповів 
телефоном Олександр Кравчук і додав, 
що це було виважене рішення.

З приводу візиту Сергія Борзова до лі-
карні, то Олександр Кравчук каже, що 
очільник ОДА приїхав несподівано..
— Я не знав, що голова ОДА знаходиться 
на території, — розповів Кравчук. — Коли 
мені зателефонували, я підійшов. Вони 
вже стояли на вулиці. Упередженість та 
необ'єктивність в коментарях голови ОДА 
та його заступника коментувати, думаю, 
недоречно.
Олександр Кравчук розповів, на якому 
етапі зараз перебуває будівництво, яке 
приїхав оглядати Сергій Борзов.
— Йде реконструкція приймального 

відділення, а в його структуру входить 
діагностичний підрозділ, — продовжує 
Кравчук. — Зараз КТ монтується, рентген 
уже вмонтований. Внутрішні роботи діа-
гностичного відділення вже завершені. 
Тільки залишається перехід до існуючого 
відділення зробити і роботи далі продо-
вжуються.
За словами Олександра Кравчука, до-
говір на реконструкцію був укладений з 
2020 по 2022 рік. Приміщення, у якому 
роблять діагностичне відділення, не ви-
користовувалося протягом 16 років. Там 
роблять повну реконструкцію із заміною 

комунікацій. Що стосується того, що лі-
карня сама замовила будівництво, то це 
було рішення районної ради.
— Ми отримали дозвіл на будівництво 
20 листопада. Грудень — початок. Діагнос-
тичне відділення, об'ємом 280 квадрат-
них метрів, зроблено внутрішні роботи 
на 100% за 4,5 місяця. Паралельно те, що 
ви бачили (на відео — авт., приймальне 
відділення) — 50% готовності. Там ба-
гато внутрішніх робіт, тому що це дуже 
старе приміщення, — додає Олександр 
Кравчук. — Роботи тривають відповідно 
до проекту.

«Це було виважене рішення» 

ОЛЕНА УДВУД 

Äíÿìè äî Êîçÿòèíñüêî¿ ðà-
éîííî¿ ë³êàðí³ íàâ³äàâñÿ Ñåðã³é 
Áîðçîâ, ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 
Íà â³äåî, ÿêå ç’ÿâèëîñÿ íà ôåé-
ñáóê-ñòîð³íö³ î÷³ëüíèêà ÎÄÀ 
ó â³âòîðîê, 20 êâ³òíÿ, â³í ãîñòðî 
êðèòèêóº ñòàí áóä³âíèöòâà.

— Ïðèêëàä íååôåêòèâíîãî 
áóä³âíèöòâà. Êîçÿòèíñüêà ãðî-
ìàäà âæå äàâíî ìàëà á â³äêðèòè 
ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ, âæå áè 
äàâíî ñòîÿëà àïàðàòóðà, ÿêà áè 
áåçêîøòîâíî íàäàâàëà ïîñëóãè 
íàñåëåííþ ì³ñòà Êîçÿòèí. Öå 
æàõ ÿêèéñü! Öå íàéâ³äñòàë³øå 
ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ, ÿêå º 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³, — ãîâîðèòü Áîðçîâ íà â³äåî.

— Öå áóëà ºäèíà ðàéîííà 
ðàäà, ÿêà ïîãðàëàñÿ ç ïðîåêòîì, 
íå ïåðåäàëà â÷àñíî ôóíêö³¿ çà-
ìîâíèêà. Ñüîãîäí³ âîíè âæå 
íå ³ñíóþòü, ç íèõ ñïèòàòè í³÷î-
ãî âæå í³õòî íå ìîæå. ² ë³êàðíÿ 
ïîñò-ôàêòóì âæå ä³ñòàëàñÿ ãðî-
ìàä³ ³ç òàêèì êîìïëåêñîì ðîá³ò. 
Ô³íàíñóâàííÿ äëÿ âñ³õ îïîðíèõ 
ë³êàðåíü áóëî îäíàêîâå ³ ðîç-
ïîä³ëåíî ì³æ âñ³ìà çàêëàäàìè, 
8,3 ì³ëüéîíà áóëî íàäàíî áåç-
ïîñåðåäíüî ë³êàðí³. Öå ðîçïîä³-
ëåíà ñóìà äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿. 
Çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü 
òóò, çäàºòüñÿ, 46 ì³ëüéîí³â. Â³ä 
ñàìîãî ïî÷àòêó öåé ïðîåêò çðî-
áèëè äóæå âåëèêèì ³ â³í íå â³ä-
ïîâ³äàâ òèì âèìîãàì, ÿê³ ñòà-

âèëî ÌÎÇ, — äîäàâ Îëåêñàíäð 
Ï³ùèê, çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ.

Ó 2020 ðîö³ äî ïðîãðàìè «Âå-
ëèêå áóä³âíèöòâî» ïîòðàïèëè 
10 ë³êàðåíü Â³ííè÷÷èíè, äå 
ìàëè ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ 
â³ää³ëåíü åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàä-
íî¿) äîïîìîãè, ÷è, ÿê êàæóòü 
ó íàðîä³, ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü. 
Íà â³äåî Îëåêñàíäð Ï³ùèê ãî-
âîðèòü, ùî ó ñåìè ìåäè÷íèõ 
çàêëàäàõ ³ç öüîãî ïåðåë³êó ãî-
òîâå áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè 
íà 100 %.

Íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ ç Êîçÿ-
òèíñüêîþ ÖÐË. Çã³äíî ç ³í-
ôîðìàö³ºþ, ùî îïóáë³êóâàëè 
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 16 êâ³ò-
íÿ 2021 ðîêó, ïðèéìàëüíå â³ää³-
ëåííÿ íàøî¿ ë³êàðí³ áóëî ãîòîâå 
âñüîãî íà 78 %.

ДЕРЖАВА ДАЛА ЛИШЕ 
ЧАСТИНУ 

«Âåëèêå áóä³âíèöòâî» ïî÷àëî-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ ó ëèñòî-
ïàä³ 2020 ðîêó. Ï³ä ðåêîíñòðóê-
ö³þ îáðàëè êîðïóñ, äå ðàí³øå 
ðîçòàøîâóâàëîñÿ ô³ç³îòåðàïåâ-

ЩО БУДЕ З «ВЕЛИКИМ 
БУДІВНИЦТВОМ» У ЛІКАРНІ?
Резонанс  Реконструкція приймального 
відділення районної лікарні, що 
проводиться в рамках «Великого 
будівництва», триває з минулого року. 
Проте цей об’єкт має серйозні проблеми 
з фінансуванням. Чи не перетвориться 
він на черговий козятинський довгобуд — 
дізнавалися наші журналісти 

òè÷íå â³ää³ëåííÿ òà ëàáîðàòîð³ÿ. 
Ö³é áóä³âë³ âæå ïîíàä 50 ðîê³â.

Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì 
êîøò³â ³ çàìîâíèêîì ðîá³ò âè-
çíà÷èëè Êîçÿòèíñüêó ðàéîííó 
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ. Ëèñò-
ïîãîäæåííÿ, ÿêèé öå ï³äòâåðäæóº, 
äàòóºòüñÿ 14 ñåðïíÿ 2020 ðîêó. ² 
öå ïðè òîìó, ùî âæå çíàëè, ùî 
Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí ë³êâ³äóþòü, 
à ðàçîì ç íèì ðåîðãàí³çóþòü ³ 
ðàéðàäó ç ÐÄÀ. Àäæå çà ïîñòàíî-
âó «Ïðî óòâîðåííÿ òà ë³êâ³äàö³þ 
ðàéîí³â», çà ÿêîþ Êîçÿòèíùèíà 
ñòàëà ÷àñòèíîþ Õì³ëüíèöüêîãî 
ðàéîíó, ãîëîñóâàëè ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³ ùå 17 ëèïíÿ 2020-ãî.

Òåíäåð íà ðåêîíñòðóêö³þ â³ä-
ä³ëåííÿ åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàä-
íî¿) äîïîìîãè çàìîâëÿëà ñàìà 
ë³êàðíÿ. Òîä³ ÿê ðåêîíñòðóêö³þ 
ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü ðåøòè 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñò³ çà-
ìîâëÿâ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-
íèé ³íæèí³ðèíã» — äåðæàâíå 
ï³äïðèºìñòâî Â³ííèöüêî¿ îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òîáòî, íàøà 
ë³êàðíÿ ºäèíà â îáëàñò³ ñàìà çà-
ìîâèëà áóä³âíèöòâî.

Çà äàíèìè ñèñòåìè åëåêòðî-

ííèõ çàêóï³âåëü, çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ñòà-
íîâèëà 31,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
ßê ìè âæå çãàäóâàëè âèùå, 
äåðæàâà ïðîô³íàíñóâàëà áó-
ä³âíèöòâî íå ïîâí³ñòþ, à ëèøå 
íà 8,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ùå 
3 ì³ëüéîíè ìàëà âèä³ëèòè Êîçÿ-
òèíñüêà ðàéîííà ðàäà. Äå ìàëè 
âçÿòè ðåøòó — ïèòàëè äåïóòàòè 
Ì³ñüêî¿ ðàäè ó ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óêà ï³ä ÷àñ 
îñòàííüî¿ ñåñ³¿. Îëåêñàíäð Êðàâ-
÷óê â³äïîâ³â, ùî ðåêîíñòðóêö³þ 
ìàëè ô³íàíñóâàòè çà ðàõóíîê 
äåðæàâíîãî ³ ðàéîííîãî áþ-
äæåò³â òà ñïîíñîðñüêèõ êîøò³â.

ЩО БУДЕ ТЕПЕР?
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ï³øîâ 

ç ïîñàäè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
ÖÐË. Öÿ çâ³ñòêà ïðèãîëîìøè-
ëà êîëåêòèâ. Ë³êàðíÿ âòðàòèëà 
íå ëèøå êåð³âíèêà, ÿêèé î÷î-
ëþâàâ çàêëàä ç 2017 ðîêó, à é 
ñïåö³àë³ñòà, àäæå Îëåêñàíäð 
Êðàâ÷óê çà ôàõîì õ³ðóðã. Ïîêè 
ùî îáîâ’ÿçêè ãîëîâë³êàðÿ âè-
êîíóº ²ãîð Ãðóáåëÿñ.

— Çàðàç ë³êàðí³ ïåðåáóâàþòü 

ó ïðîöåñ³ ðåîðãàí³çàö³¿. Êîëè â³í 
çàâåðøèòüñÿ, áóäå îãîëîøåíî 
êîíêóðñ, íà ÿêîìó îáåðóòü äè-
ðåêòîðà ìåäè÷íîãî çàêëàäó, — 
êàæå ì³ñüêà ãîëîâà Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ïðèéìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ðàé-
ë³êàðí³, òî î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè 
êàæå, ùî ì³ñòî áóäå âèä³ëÿòè 
íà íüîãî êîøòè.

— Òå, ùî ìè öåé îá’ºêò áó-
äåìî çàê³í÷óâàòè — öå íàâ³òü 
íå îáãîâîðþºòüñÿ, — ïðîäîâæóº 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà. — Ó íàñ º äâà 
äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ — öå êî-
øòè ñàìî¿ ë³êàðí³ ³ êîøòè ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Ó ì³ñòà º ìåòà 
çàê³í÷èòè ë³êàðíþ. ßêùî ìè 
ñòàâèìî ñîá³ öå çà ìåòó, òî ìè, 
çâè÷àéíî, ðîçñòàâèìî ïð³îð³òå-
òè ³ ÿê³ñü çàâäàííÿ â³äêëàäåìî 
íà íàñòóïíèé ð³ê. Áî ñüîãîäí³ 
ìåäèöèíà — öå íîìåð îäèí. 
Çàðàç ìè ïðàöþºìî íàä êîðè-
ãóâàííÿì ïðîåêòó â á³ê çäåøåâ-
ëåííÿ ³ ãîòóºìîñÿ äî ââåäåííÿ 
â åêñïëóàòàö³þ ä³àãíîñòè÷íîãî 
áëîêó, äå áóäå ñòîÿòè ñó÷àñíå 
îáëàäíàííÿ.

Ліворуч — скріншот з відео на сторінці голови ОДА Сергія Борзова, де видно коридор, 
у якому незавершені роботи. На світлині праворуч, — діагностичний блок відділення 
екстреної (невідкладної) допомоги, яке перебуває в процесі реконструкції 

Çàãàëüíà âàðò³ñòü 
ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ 
— 31,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Äåðæàâà 
ïðîô³íàíñóâàëà 
8,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
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ÍÎÂÈÍÈ

Ми вже згадували, що наразі 
до структури Міського ЦПМСД 
входять фельдшерські пункти та 
амбулаторії, розташовані на те-
риторії Козятинської громади. 
Проте один заклад так і не пере-
дали. Йдеться про Козятинську 
амбулаторію, що розташована 
на другому поверсі поліклініки 
Центральної районної лікарні. 
Вона була у структурі Районного 
центру первинної медико-сані-

тарної допомоги, який районна 
рада передала Самгородку. Тож 
ця амбулаторія належить Сам-
городоцькому центру надання 
первинної медико-санітарної 
допомоги.
Другий поверх поліклініки 
для Козятинської амбулаторії 
орендували. Але строк дого-
вору оренди завершився ще 
минулого року і його не про-
довжують.

Одну амбулаторію не передали досі 

Нове авто для 
поліції 
 Â àâòîïàðêó êîçÿòèí-
ñüêî¿ ïîë³ö³¿ ïîïîâíåííÿ. 
— Íàö³îíàëüíà ïî-
ë³ö³ÿ Óêðà¿íè âèä³ëèëà 
êîçÿòèíñüê³é ïîë³ö³¿ 
íîâó ïîâí³ñòþ îáëàäíà-
íó ìàøèíó «Ïåæî 301». 
Çà ïë³äíó òà åôåêòèâíó 
ïðàöþ, — ñêàçàâ íà÷àëü-
íèê êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ Ðîìàí Àíäðó-
ùàê. — Äî ñëîâà, â îáëàñò³ 
íîâ³ àâò³âêè äàëè ò³ëüêè 
Â³ííèö³ ³ Êîçÿòèíó.
Çà ñëîâàìè Ðîìàíà Àíäðó-
ùàêà, «Ïåæî 301» áóäóòü 
êîðèñòóâàòèñÿ ñï³âðîá³ò-
íèêè ãðóïè ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿. 

Спіймали водія 
з амфетаміном 
 Ó í³÷ ç 18 íà 19 êâ³òíÿ 
êîçÿòèíñüê³ ïîë³öåéñüê³ 
ï³ä ÷àñ ïàòðóëþâàííÿ 
çàòðèìàëè ìåøêàíöÿ Ïî-
ëè÷èíö³â. ×îëîâ³ê ¿õàâ 
çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ òà 
ìàâ îçíàêè íàðêîòè÷íîãî 
ñï’ÿí³ííÿ. Ó íüîãî áóëà 
ïîðóøåíà ìîâà òà êîîðäè-
íàö³ÿ, ç³íèö³ î÷åé íå ðåà-
ãóâàëè íà ñâ³òëî.
— Âîä³é â³ä ïðîõîäæåííÿ 
îãëÿäó íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ, 
â³äìîâèâñÿ. Â äàíî¿ îñî-
áè âèëó÷èëè îäèí ãðàì 
àìôåòàì³íó, — ïîâ³äîìèëè 
ó êîçÿòèíñüê³é ïîë³ö³¿. — 
Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 266 Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í 
ïîðóøåííÿ, â³ä êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì 
âîä³ÿ â³äñòîðîíèëè.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №9
В шаховій композиції існує і казковий жанр. Задачі 
на кооперативний мат відносяться до цього жанру. 
Допускається декілька варіантів розвязку. В таких 
композиціях починають ходити чорні і допомагають 
білим поставити собі мат.

Задача №9 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 3.1.1.1 (2+5)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №15 від 15 квітня 2021 року. 
Задача №8
1. Cf5! (Загроза  2. C:e4x) 1… Td4
2. C:d4! e3  3. Cd3! Kpg1  4. C:e3+! Kph1 5. Ce4x.

М. Пархоменко

ОЛЕНА УДВУД 

Íàâïðîòè õë³áçàâîäó, íà Íåçà-
ëåæíîñò³, 75, ó ïðèì³ùåíí³, äå 
êîëèñü áóëà ïîë³êë³í³êà ðàéîí-
íî¿ ë³êàðí³, ðîçòàøîâàíèé Ì³ñü-
êèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè. Â³í ïðàöþº ç 
2017 ðîêó. Òóò ìîæíà îòðèìàòè 
êîíñóëüòàö³þ ñ³ìåéíîãî ë³êà-
ðÿ, çðîáèòè áåçêîøòîâíî àíà-
ë³ç êðîâ³ òà ñå÷³, æ³íî÷èé îãëÿä 
(öèòîëîã³þ). Òàêîæ ëàáîðàòîð³ÿ 
ïåðåâ³ðÿº ð³âåíü õîëåñòåðèíó òà 
ãëþêîçè â êðîâ³.

— Íàø öåíòð îáñëóãîâóº 
æèòåë³â ì³ñòà Êîçÿòèíà ³ Êî-
çÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, — ðîçïî-
â³äàº Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà, äèðåê-
òîð Ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. — 
Íà ñüîãîäí³ ìè îáñëóãîâóºìî 
25 òèñÿ÷ îñ³á. Ðåºñòðàö³ÿ íà-
ñåëåííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ.

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
НАВАНТАЖЕННЯ ЗРОСЛО 

— Ó íàñ ïðàöþº 15 ñ³ìåéíèõ 
ë³êàð³â, — ïðîäîâæóº Þë³ÿ Ðà-
äîãîùèíà. — Òàêîæ º ÷îòèðè 
³íòåðíè. Âîíè àêòèâíî íàâ÷à-
þòüñÿ ³, ñïîä³âàþñÿ, áóäóòü íàì 
õîðîøîþ ï³äìîãîþ ÷åðåç ð³ê. 
Íàø³ ³íòåðíè ç Â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ó íàñ 
âîíè çàðàç ïðîõîäÿòü ³íòåðíà-
òóðó ³ ï³ñëÿ öüîãî áóäóòü ïðà-
öåâëàøòîâàí³ ó íàøîìó çàêëàä³.

Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó ïðè-
íåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè ³ äëÿ ñ³-

ìåéíèõ ë³êàð³â, ³ äëÿ ïàö³ºíò³â. 
Ïðèéîì ë³êàð³ ïðîâîäÿòü ó çà-
õèñíîìó îäÿç³. À õâîð³ ïðèõî-
äÿòü íà êîíñóëüòàö³þ ó ìàñêàõ. 
Äî òîãî æ, ïðèéîì ïðîâîäÿòü 
çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì. Òàêèì 
÷èíîì íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëü-
íî çìåíøèòè êîíòàêòè ëþäåé.

— Ìè ³ ðàí³øå ïðàêòèêóâàëè 
ïðèéîì çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì 
äëÿ çðó÷íîñò³ ñàìèõ ïàö³ºíò³â, — 
êàæå Ðàäîãîùèíà. — Ñïî÷àòêó 
ïàö³ºíò òåëåôîíóº â ðåºñòðà-

òóðó, çàïèñóºòüñÿ ³ ïðèõîäèòü 
â ïðèçíà÷åíèé ÷àñ.

Òà çàõèñíèé îäÿã — íå ºäèíå, 
ùî çì³íèëîñÿ ó ðîáîò³ ñ³ìåéíèõ 
ë³êàð³â. ×åðåç ïàíäåì³þ çíà÷íî 
çðîñëà çàâàíòàæåí³ñòü.

— Ë³êàð ìàêñèìàëüíî çà äåíü 
ìàº ïðèéìàòè 18–20 ïàö³ºíò³â, 
à êîëè áóëà õâèëÿ, ïðèéìàâ 
ïî 50 õâîðèõ íà äåíü, — ïîÿñíþº 
äèðåêòîð Ì³ñüêîãî ÖÏÌÑÄ. — 
Öå äóæå âåëèêà íàïðóãà ³ äóæå 
âåëèêà ðîáîòà. Íàâàíòàæåííÿ 
äóæå çðîñëî, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ 
äðóãî¿ õâèë³. Âîíà áóëà äóæå 
âàæêà. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ 

ХВОРІЮТЬ МЕНШЕ, АЛЕ 
УСКЛАДНЕНЬ БІЛЬШЕ 
Здоров’я  Міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги обслуговує 
не лише козятинчан, а усіх мешканців 
Козятинської громади. Що відбувається 
у міській первинці після децентралізації, 
як змінилася робота сімейних лікарів 
під час пандемії — про це ми говорили 
з Юлією Радогощиною, директором 
Міського ЦПМСД

çìåíøèëàñÿ, àëå ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
ç âàæêèì ïåðåá³ãîì íå çìåíøè-
ëàñÿ. Öÿ íîâà õâèëÿ ïðîò³êàº 
âàæ÷å ³ øâèäøå äàº óñêëàäíåííÿ.

ВАКЦИНУЮТЬ ВІД 
КОРОНАВІРУСУ НЕ ЛИШЕ 
КОЗЯТИН 

Çàðàç ó êðà¿í³ òðèâàº êàì-
ïàí³ÿ ç âàêöèíàö³¿ íàñåëåííÿ 
â³ä COVID-19. Äëÿ òîãî, àáè 
ùåïëþâàòè ëþäåé, ñòâîðþþòü 
öåíòðè âàêöèíàö³¿ òà ôîðìóþòü 
ìîá³ëüí³ áðèãàäè. Íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òàêèõ ìî-
á³ëüíèõ áðèãàä äåâ’ÿòü. Îäíà ç 
íèõ — íà áàç³ íàøîãî Ì³ñüêîãî 
öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè.

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè 
ùåïèëè âæå á³ëüøå 1600 îñ³á, — 
ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà. — 
Ùåïëþºìî íå ò³ëüêè æèòåë³â 
ì³ñòà Êîçÿòèíà, à òàêîæ Ïî-
ãðåáèùà, ²ëë³íö³â ³ Êàëèí³âêè. 
Çàðàç â³äáóâàºòüñÿ âàêöèíàö³ÿ 
âàêöèíîþ «Ñ³íîâàê». Ùåïëþº-
ìî ìàëîìîá³ëüíó ãðóïó íàñåëåí-
íÿ ³ òèõ, õòî çà íèìè äîãëÿäàº.

РЕМОНТУЮТЬ АМБУЛАТОРІЮ 
У КОРДИШІВЦІ 

Ó ðàìêàõ äåöåíòðàë³çàö³¿, 
êîëè äî Êîçÿòèíà ïðèºäíàëèñÿ 
14 ñ³ë ãðîìàäè, çðîñëà ³ ñòðóê-
òóðà Ì³ñüêîãî öåíòðó íàäàííÿ 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Íàðàç³ ñþäè âõîäÿòü 
àìáóëàòîð³ÿ ó Êîðäèø³âö³, à òà-
êîæ ôåëüäøåðñüê³ ïóíêòè ó Ìà-
õàðèíöÿõ, Ñåñòðèí³âö³, Ñèãíàë³, 
Òèòóñ³âö³, Êîðäèø³âö³, Ôëîð³à-
í³âö³ òà ²âàíê³âöÿõ.

— ÔÀÏè íàì ä³ñòàëèñÿ 
íå ó íàéêðàùîìó ñòàí³ ³ ìè 
áóäåìî íàìàãàòèñÿ ïðîòÿãîì 
ðîêó-äâîõ ïðèâîäèòè ó â³äïî-
â³äí³ñòü ïðèì³ùåííÿ òà îñíà-
ùåííÿ, — êàæå äèðåêòîð Ì³ñü-
êîãî ÖÏÌÑÄ. — Êð³ì òîãî, 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè ìàºìî 
ïðèâåñòè ïðèì³ùåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü ùîäî äîñòóïíîñò³ ìàëî-
ìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ — îá-
ëàøòóâàòè ïàíäóñè òà òàáëè÷êè 
ç³ øðèôòîì Áðàéëÿ. Ïî÷àëè ç 
Êîðäèø³âêè. Ïàíäóñ òàì âæå 
º. Íàðàç³ ïðîâîäÿòü ðåìîíòí³ 
ðîáîòè.

У Міському ЦПМСД працює 15 сімейних лікарів. Вони 
обслуговують населення Козятина і Козятинської громади 

Кабінет щеплень у Міському центрі первинної медико-
санітарної допомоги. Тут проводять вакцинацію

«Ë³êàð ìàêñèìàëüíî 
çà äåíü ìàº ïðèéìàòè 
18–20 ïàö³ºíò³â. Òà 
êîëè áóëà õâèëÿ, 
ïðèéìàâ ïî 50 õâîðèõ 
íà äåíü»
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

Напад на 8-ій 
Гвардійській 
 Äíÿìè íà 102 çàòåëåôî-
íóâàâ 26-ð³÷íèé â³ííè÷à-
íèí ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî 
ïîãðàáóâàííÿ íà âóëèö³ 
8-ì³é Ãâàðä³éñüê³é. Ïî-
òåðï³ëèé ïîâ³äîìèâ, ùî 
éîãî ïîáèëè íåâ³äîì³ òà 
çàáðàëè óñ³ éîãî ðå÷³.
×îëîâ³ê ïðè¿õàâ äî Êî-
çÿòèíà â³äâ³äàòè ðîäè-
÷³â. Ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè 
ì³ñòîì äî íüîãî ï³ä³éøëè 
äâîº íåâ³äîìèõ ÷îëîâ³-
ê³â, ê³ëüêà ðàç³â âäàðèëè 
òà â³ä³áðàëè áàðñåòêó ³ 
ðþêçàê.
«Îïåðàòèâíèêè ðîçøóêàëè 
òà çàòðèìàëè ï³äîçðþ-
âàíèõ çà ì³ñöåì ¿õ ïðî-
æèâàííÿ. Îäèí ³ç çëî-
âìèñíèê³â, â³êîì 42 ðîêè, 
ðàí³øå íåîäíîðàçîâî 
ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Éîãî ñï³ëüíèê — 23-ð³÷-
íèé ìåøêàíåöü Â³ííèö³. 
Âèêðàäåí³ ðå÷³ ïîòåðï³-
ëîãî ÷àñòêîâî âèëó÷åí³. 
Çà â÷èíåíèé çëî÷èí ïðà-
âîïîðóøíèêàì çàãðîæóº 
äî 6 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ», — 
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³.

Додаткові 
поїзди 
 Íà ÷àñ Âåëèêîäí³õ ñâÿò 
òà ïîäîâæåíèõ òðàâíåâèõ 
âèõ³äíèõ «Óêðçàë³çíèöÿ» 
çàïóñêàº ê³ëüêà äîäàòêî-
âèõ ðåéñ³â.  
Òàêå ð³øåííÿ «Óêðçàë³ç-
íèö³» ïîâ’ÿçàíå ç åï³ä-
ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³. Äî-
äàòêîâ³ ïîòÿãè ïîòð³áí³, 
àáè çìåíøèòè ñêóï÷åííÿ 
ïàñàæèð³â ó âàãîíàõ ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó.
Äîäàòêîâ³ ïî¿çäè, ÿê³ õî-
äèòèìóòü ÷åðåç Â³ííèöüêó 
îáëàñòü:
  ¹ 29/30 «Êè¿â-Óæãî-
ðîä»: ç Êèºâà âèðóøàº 
29, 30 êâ³òíÿ òà 2, 3, 7, 8, 
9 òðàâíÿ, à ç Óæãîðîäà — 
30 êâ³òíÿ òà 1, 3, 4, 8, 9, 
10 òðàâíÿ;
  ¹ 124/123 «Êè¿â-Êîñ-
òÿíòèí³âêà»: ç Êèºâà 
âèðóøàº 30 êâ³òíÿ, 3, 7 òà 
10 òðàâíÿ, à ç Êîñòÿíòè-
í³âêè — 1, 4, 8, 11 òðàâíÿ;
  ¹ 138/137 «Õìåëü-
íèöüêèé-Ëèñè÷àíñüê»: ç 
Õìåëüíèöüêîãî âèðóøàº 
30 êâ³òíÿ, 2 òà 8 òðàâíÿ, 
à ç Ëèñè÷àíñüêà — 1, 3 òà 
9 òðàâíÿ. 

КОРОТКОКОРОТКО

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

×èì á³ëüøå ÷àñó â³ä ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, òèì ìåí-
øå çãàäóþòü ïðî ë³êâ³äàòîð³â. 
Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà, 26 êâ³ò-
íÿ, ìèíàº 35 ðîê³â ç äíÿ àâàð³¿ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Ïðî 
êàòàñòðîôó 20 ñòîë³òòÿ, ÿê öå 
áóëî ³ ¿¿ íàñë³äêè ìè ïîãîâîðèëè 
ç ë³êâ³äàòîðîì 2-¿ êàòåãîð³¿, ë³êà-
ðåì çà ôàõîì Ëåîí³äîì ßùóêîì.

— Ïàíå Ëåîí³äå, âè ç ïî÷àòêó 
àâàð³¿ áóëè â Êîçÿòèí³. ßêà òîä³ 
áóëà ñèòóàö³ÿ ó ì³ñò³?

— Â ñ³÷í³ 86-ãî ÿ ñòàâ ãîëî-
âíèì ë³êàðåì ñàíåï³äåìñòàíö³¿, 
à ïåðåä 1 òðàâíÿ, 30 êâ³òíÿ íàì 
ïîñòóïèëà êîìàíäà îðãàí³çóâàòè 
ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ ìåäè÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â ³ êîæí³ äâ³ ãîäèíè 
âèì³ðþâàòè ð³âåíü ðàä³àö³¿. Àëå 
í³÷îãî íå áóëî ñêàçàíî ïðî ñàìó 
àâàð³þ. Êîëè ÿ 1 òðàâíÿ ïðèé-
øîâ ïåðåâ³ðÿòè ðåçóëüòàò çàïèñ³â 
÷åðãóâàííÿ, òî â æóðíàë³ çàì³ð³â 
ðàä³àö³¿ áóëî 200 ì³êðîðåíòãåí. 
Â íàñòóïí³ äí³, äî 9 òðàâíÿ ð³-
âåíü ðàä³àö³¿ çð³ñ äî äâîõ òèñÿ÷ 
ì³êðîðåíòãåí. Ïîð³âíÿâøè çàïè-
ñè, ÿ ñïî÷àòêó ïîäóìàâ, ùî ïðà-
ö³âíèê, ÿêèé âèì³ðÿâ ðàä³àö³þ, 
áóâ íàï³äïèòêó. Ò³ëüêè ä³éñíî 
òàêà ðàä³àö³ÿ â Êîçÿòèí³ áóëà.

— Êàçàëè, ùî ëþäåé ç îïðî-
ì³íåííÿì áóëî ñò³ëüêè, ùî ïðè-
âîçèëè â êîçÿòèíñüêó ë³êàðíþ?

— Òàê, äî íàñ â Êîçÿòèí ñòàëè 
ïðèáóâàòè åâàêóéîâàí³ ç ×îðíî-
áèëüñüêî¿ çîíè. Âëàäà áóëà ðîç-
ãóáëåíà, âêàç³âîê í³ÿêèõ íå áóëî. 
Ìè íà áàç³ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ îð-
ãàí³çóâàëè ïðèéîì åâàêóéîâàíèõ 
³ äåç³íôåêö³éíó îáðîáêó. Âëàäà 
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ: íà ï³äñòàâ³ 
äîâ³äêè ç ñàíåï³äåìñòàíö³¿ ëþ-
äèí³ íàäàâàëè êîìïëåêò îäÿãó — 
â³ä íèæíüî¿ á³ëèçíè äî âåðõ-
íüîãî îäÿãó òà âçóòòÿ. Àëå áóëè 
âèïàäêè, êîëè ãðóäíèì ä³òÿì 
îäíîãî êîìïëåêòà òàêî¿ á³ëèçíè 
íå âèñòà÷àëî, ¿ì âèäàâàëè äî-
äàòêîâó á³ëèçíó â óí³âåðìàç³. Âñå 
öå êîíòðîëþâàëîñÿ. Ìè òàêèõ 
åâàêóéîâàíèõ ó òðàâí³ ïðèéíÿëè 
270. Âñ³ì ¿ì ïðîâîäèëèñü çàì³ðè 
ðàä³àö³¿ íà ïîâåðõí³ ò³ëà ³ ó âî-
ëîñÿíèõ ïîêðîâàõ. Ìè ¿õ ìèëè, 

ïîêè ð³âåíü ðàä³àö³¿ íå ñòàâàâ 
ó íèõ ìåíøèé. Àëå áóëè é òàê³, 
ùî â³äìèòè ¿õ áóëî íåìîæëèâî, 
³ âîíè â³ä’¿æäæàëè â³ä íàñ. Ïî-
ò³ì ö³ ëþäè ïðè¿çäèëè ³ áðàëè 
äîâ³äêè, ÿêèé ó íèõ áóâ ð³âåíü 
ðàä³àö³¿. Òîìó ùî âîíè ñòàëè 
õâîð³òè.

— Íàñë³äêè ×îðíîáèëüñüêî¿ 
àâàð³¿ ìîæíà áóëî çìåíøèòè?

— Íåäîë³ê òîä³øíüî¿ âëàäè, 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
áóâ ó òîìó, ùî ëþäÿì íå ïîâ³äî-
ìèëè â÷àñíî ïðî àâàð³þ. Çàðàç 
ìè çíàºìî ö³ öèôðè. Ïîæåæà 
íà ×ÀÅÑ òðèâàëà 10 äí³â. Â ïî-
â³òðÿ ï³äíÿëîñÿ áëèçüêî 60 òîíí 
ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí, ðàä³àö³ÿ 
³çîòîï³â áóëà âèùîþ â 300 ðàç³â, 
í³æ àòîìíèé âèáóõ ó Õ³ðîñ³ì³. 
×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà íà-
ñò³ëüêè áóëà ãëîáàëüíîþ, ùî 
çãîäîì ¿é ïðèñâî¿ëè 7 ð³âåíü 
íåáåçïåêè, çà Ì³æíàðîäíîþ 

øêàëîþ ÿäåðíèõ ïîä³é. Íå áóëà 
ïðîâåäåíà éîäîïðîô³ëàêòèêà íà-
ñåëåííÿ. ¯¿ ïîòð³áíî áóëî ïðî-
âîäèòè, ïî÷èíàþ÷è ç 27 êâ³òíÿ. 
Íàñåëåííÿ ìàëî á ïðèéìàòè ïðå-
ïàðàòè éîäó, ùîá íå áóëà âðà-
æåíà ùèòîâèäíà çàëîçà. Öüîãî 
íå áóëî çðîáëåíî, ùî â ïîäàëüø³ 
ðîêè ïðèçâåëî äî ðàêó ùèòîâèä-
êè ó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé.

Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïåðåä 9 òðàâ-
íÿ ÿ, ÿê ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé 
ë³êàð, ïðèéøîâ äî òîä³øíüîãî 
ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó Ãåííàä³ÿ 
Äóáåíêîâà ³ äîïîâ³â éîìó, ùî 
íå ìîæíà ñâÿòêóâàòè Äåíü Ïå-
ðåìîãè íà ñòàä³îí³, òèì ïà÷å âè-
âîäèòè íà ñòàä³îí ä³òåé, òîìó 
ùî òàì âèñîêà ðàä³àö³ÿ. Ìåíå 
í³õòî íå ïîñëóõàâ. Â òîé äåíü, 
êð³ì âèñîêî¿ ðàä³àö³¿ ùå é ïðîé-
øîâ ðàä³îàêòèâíèé äîù. Òîä³ 
ïîë³òèêà ïàðò³¿ áóëà âèùîþ â³ä 
ðàä³àö³¿.

«РАЗ НА РІК ЗГАДУЮТЬ 
І ГРАМОТИ ДАЮТЬ» 
Річниця  У травні 1986 року 
у Козятині фіксували радіацію 
в 2 тисячі мікрорентген. Незважаючи 
на застереження головного лікаря 
санепідемстанції, тодішня влада 
організувала святкування Дня Перемоги 
на стадіоні. Розповідь про події 35-річної 
давнини, які не варто забувати 

— Ðîçêàæ³òü, ÿê âè ñòàëè ë³ê-
â³äàòîðîì ³ ùî âõîäèëî ó âàø³ 
îáîâ’ÿçêè?

— Âæå ÷åðåç ð³ê, ó 87 ðîö³, 
â çîí³ ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóä-
íåííÿ âñå íàñåëåííÿ âèñåëèëè, 
à ñàíåï³äåìñëóæáà ïðàöþâàëà 
âàõòîâèì ìåòîäîì ç 15 ÷åðâíÿ 
ïî 15 ëèïíÿ. ß î÷îëèâ áðèãàäó 
ç ïðàö³âíèê³â åï³äñëóæáè â ê³ëü-
êîñò³ 18 îñ³á, ìè âè¿õàëè â Ïî-
ë³ñüêèé ðàéîí. Ðîçì³ñòèëè íàñ 
ïðîæèâàòè â Ïîë³ññ³. Ìè â³äâ³äó-
âàëè ñàìó ×îðíîáèëüñüêó àòîìíó 
³ ò³ ðàéîíè, çâ³äêè áóëè âèñåëåí³ 
ëþäè, ³ ò³, äå ùå ëþäè íà òîé 
÷àñ æèëè. Ìè òàì çä³éñíþâàëè 
çàì³ðè ðàä³àö³¿ òà êîíòðîëþâàëè 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî äåçàêòèâàö³¿. 
Íå âñ³ çíàëè, ÿê öå ðîáèòüñÿ, 
òàêà àâàð³ÿ áóëà âïåðøå â Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³. Çí³ìàëè øàð çåì-
ë³, íà òå ì³ñöå çàâîçèëè ÷èñòèé 
ãðóíò, ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ íà òîìó 
ì³ñö³ ð³âåíü ðàä³àö³¿ çíîâ áóâ âè-
ñîêèì. Íà ïîñòåë³ â ãóðòîæèòêó, 
äå ìè ïðîæèâàëè, ð³âåíü ðàä³àö³¿ 
áóâ 3 òèñÿ÷³ ì³êðîðåíòãåí, ïðè 
äîïóñòèìîìó ð³âí³ 24 ì³êðîðåíò-
ãåíè. Â ñàìîìó Ïîë³ññ³ áóëî ³ ÷î-
òèðè, ³ ø³ñòü òèñÿ÷ ì³êðîðåíòãåí. 
À â Ïîë³ñüêîìó ðàéîí³ áóëè íà-
ñåëåíí³ ïóíêòè ç ðàä³àö³ºþ 14 òè-
ñÿ÷ ì³êðîðåíòãåí íà ãîäèíó. Ìè 
êîíòðîëþâàëè ëþäåé, ÿê³ áóëè 
çàëó÷åí³ äî äåçàêòèâàö³¿, ¿õíº 
õàð÷óâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöî-
äÿãîì, çàñîáàìè çàõèñòó. ß çíàâ 
³ âñ³ öå çíàëè, ùî ïðè ðàä³îàê-
òèâíîñò³ çàõèñòîì, ðàä³îïðîòåê-
òîðîì º àëêîãîëü. Ðåíòãåíîëîãè 
îòðèìóâàëè íå ìîëîêî, à ÷åðâîíå 

âèíî. Ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè òå 
ñàìå äëÿ ë³êâ³äàòîð³â. Äàâàòè ¿ì 
â äåíü, õî÷à á ïî ñêëÿíö³ ÷åðâî-
íîãî ñóõîãî âèíà. Çàì³ñòü öüîãî 
ë³êâ³äàòîðàì çðîáèëè ñóõèé çà-
êîí, à ³íøèõ ðàä³îïðîòåêòîð³â 
ëþäÿì, ÿê³ ïðàöþâàëè íà äåçàê-
òèâàö³¿, íå âèäàâàëè.

Áóëè âèïàäêè, êîëè â³âñÿ 
íåïðàâèëüíèé îáë³ê ðàä³îàê-
òèâíîñò³ âíóòð³øíüî¿ äîçè, ÿêó 
ëþäèíà îòðèìàëà á³ëüøå í³æ 
äîïóñòèìèõ íà òó ïîðó 50 áåð. 
Ö³ íîðìè íå äîòðèìóâàëèñÿ, çà-
ì³ñòü 50 áåð ïèñàëè 25 ÷è íàâ³òü 5. 
Ëþäè ïðîäîâæóâàëè ïðàöþâàòè, 
îñîáëèâî â öüîìó ïëàí³ ïîòåðïàëè 
â³éñüêîâ³. Ëþäè á³ëüø ñòàðøîãî 
ïîêîë³ííÿ ìåíø âðàçëèâ³ äî ðà-
ä³àö³¿ ³ äîëó÷àòè ëþäåé äî äåçàê-
òèâàö³¿ ìîëîäøèõ 40 ðîê³â áóëî 
ïîìèëêîþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.

— À ÿê çàðàç æèâåòüñÿ ë³êâ³-
äàòîðàì ×ÀÅÑ ³ ó÷àñíèêàì âàõ-
òîâîãî ìåòîäó?

— Ðàí³øå ïðèõîäèëà ãóìàí³-
òàðíà äîïîìîãà, áóëî íàëàãî-
äæåíå îçäîðîâëåííÿ ÷îðíîáèëü-
ö³â. Íà áàç³ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ áóëà 
ñòâîðåíà ë³êàðíÿ äëÿ ë³êâ³äàòîð³â, 
äå ÷îðíîáèëüö³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
ïðîòÿãîì 2 òèæí³â ïîêðàùèòè 
ñâîº çäîðîâ’ÿ. Çàðàç öÿ ë³êàðíÿ 
íàáóëà ñòàòóñó êîâ³äíî¿.

À âçàãàë³, ÷èì äàë³ â³ä ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, òèì ³í-
òåðåñ ç áîêó âëàäè äî ë³êâ³äàòî-
ð³â ïàäàº. Çàðàç çà ÷îðíîáèëüö³â 
çãàäóþòü ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ð³÷íèö³ 
×îðíîáèëüñüêî¿ àâàð³¿. Òîä³ íàì 
ãðàìîòè äàþòü ³ äîáðèì ñëîâîì 
çãàäóþòü.

Завідувач Козятинського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень Леонід Ящук. У 1986 році, коли 
сталася аварія, він очолював козятинську санепідемстанцію 

«ß ïîäóìàâ, ùî 
ïðàö³âíèê, ÿêèé 
âèì³ðÿâ ðàä³àö³þ, áóâ 
íàï³äïèòêó. Ò³ëüêè 
ä³éñíî òàêà ðàä³àö³ÿ 
â Êîçÿòèí³ áóëà»
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

На сайті Міністерства охорони 
здоров’я у квітні минулого року 
опублікували поради стосовно 
того, як уберегтися від кліщів. 
Аби не дати паразиту шансу 
присмоктатися, перед тим, як 
виходити на прогулянку, радять 
відповідно одягтися — коф-
та з довгими рукавами, довгі 
штани, які бажано заправити 
у шкарпетки. Краще обирати 
одяг світлих тонів — на темній 
тканині кліщів погано видно.
Також можна використовувати 
спеціальні засоби, що відляку-
ють кліщів. Це може бути спрей 
чи мазь. Але зауважте, що такі 
засоби діють лише впродовж 
певного проміжку часу, тож під 
час прогулянки може виникну-
ти потреба знову скористатися 

спреєм чи маззю.
Під час прогулянки варто йти 
по середині стежки і не захо-
дити на траву обабіч, бо саме 
там кліщів найбільше.
Після повернення додому одяг 
варто зняти, почистити і випра-
ти, адже кліщ не присмоктується 
до тіла одразу. Він може протя-
гом кількох годин сидіти на одя-
зі. Просто витрусити одяг недо-
статньо, тому що паразит міцно 
чіпляється за волокна тканини.
Обов’язково треба провести 
огляд тіла. Починати знизу і 
рухатися догори: спершу об-
дивитися лінію шкарпеток, по-
тім — підколінну впадину, пах і 
живіт, груди, шию, вуха і лінію 
волосяного покриву на голові, 
а також шкіру голови.

Як уберегтися

ОЛЕНА УДВУД 

Íàïèñàòè öþ ñòàòòþ ìåíå 
ñïîíóêàâ âèïàäîê, ÿêèé òðà-
ïèâñÿ ó âèõ³äí³. ß ìàþ ñîáàêó. 
Ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü éîãî ïî-
òð³áíî âèãóëþâàòè. Ï³ñëÿ îäí³º¿ 
ç íàøèõ ïðîãóëÿíîê ìè ïîâåð-
íóëèñÿ äîäîìó. ßê òî êàæóòü, 
í³÷îãî íå â³ùóâàëî á³äè. Àæ òóò 
ââå÷åð³ ÿ íàùóïàëà íà ñïèí³ 
ñîáàêè ó ðàéîí³ õîëêè ´óëüêó, 
ðîçì³ðîì ç ãîðîøèíó. Ñïåðøó 
ïîäóìàëà, ùî öå çàïàëèëîñÿ 
ì³ñöå óêîë³â, àäæå òîãî äíÿ 
éîìó â õîëêó ðîáèëè ³í’ºêö³þ 
ñàìå ÷åðåç êë³ùà, ÿêîãî ìè âè-
òÿãíóëè òèæäåíü òîìó. Òà êîëè 
ðîçäèâèëàñÿ òó ́ óëüêó, ïîáà÷è-
ëà, ùî òî íàñïðàâä³ êë³ù, ÿêîãî 
âæå âñüîãî ðîçäóëî â³ä âèïèòî¿ 
êðîâ³.

Çà öåé ì³ñÿöü ì³é ñîáàêà âæå 
òðè÷³ ïðèíîñèâ íà ñîá³ êë³ù³. 
À êâ³òåíü ùå íàâ³òü íå çàê³í÷èâ-
ñÿ. ² á³äà â ò³ì, ùî ìè íå õîäèìî 
íà ïðîãóëÿíêó â ë³ñ ÷è íà Âîäî-
êà÷êó. Ìè ãóëÿºìî á³ëÿ áóäèíêó. 
Òîæ öèõ êë³ù³â â³í çíàõîäèòü 

íå äåñü íà ïðèðîä³, à íà çåëåí³é 
çîí³ á³ëÿ òðîòóàðó.

У ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА?
Öÿ ïðîáëåìà àêòóàëüíà 

íå ëèøå äëÿ âëàñíèê³â ñîáàê. 
Àäæå ö³ êðèõ³òí³ êðîâîïèâö³ 
êóñàþòü íå ò³ëüêè òâàðèí, à é 
ëþäåé. Òîìó òðåáà áóòè îñî-
áëèâî îáåðåæíèìè.

Êë³ù³ íåáåçïå÷í³ òèì, ùî 
âîíè ìîæóòü ïåðåíîñèòè êë³-
ùîâèé åíöåôàë³ò òà õâîðîáó 
Ëàéìà. Îáèäâ³ õâîðîáè âðàæà-
þòü öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñ-
òåìó ³ âèêëèêàþòü çàïàëåííÿ 
ãîëîâíîãî ìîçêó, à â äåÿêèõ 
âèïàäêàõ ìîæå áóòè íàâ³òü 
ïàðàë³÷ öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ 
ñèñòåìè, â³ä ÿêîãî â³äìîâëÿþòü 
îðãàíè.

— Êë³ù, êîëè êóñàº ëþäèíó, 
ïî÷èíàº ñìîêòàòè êðîâ ³ öèì 
øëÿõîì çáóäíèê ïîòðàïëÿº ç 
êë³ùà â êðîâ ëþäèíè, — ïî-
ÿñíþº Àíäð³é Ïèëèï÷óê, ë³-
êàð-òðàâìàòîëîã Êîçÿòèíñüêî¿ 
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. — 
Çáóäíèê çàõâîðþâàííÿ ïî÷èíàº 

КЛІЩІ АТАКУЮТЬ. ЧИМ ВОНИ 
НЕБЕЗПЕЧНІ І ЯК ЗАХИСТИТИСЯ
Актуально  Щойно пригріло сонечко, 
люди йдуть на пікнік, а там на них вже 
чатує небезпека, адже разом з першим 
теплом прокинулися кліщі. Та ці крихітні 
павукоподібні підчікують на своїх жертв 
не лише у лісах чи посадках, їх повно і 
в самому місті. Чим небезпечні кліщі і 
чому краще не видаляти їх самому — про 
це ми говорили з лікарем-травматологом 
Козятинської ЦРЛ Андрієм Пилипчуком 

ðîçìíîæóâàòèñÿ â öåíòðàëüí³é 
íåðâîâ³é ñèñòåì³. ßêùî õâîðîáà 
âèíèêàº, ìîæóòü áóòè ìåí³íãå-
àëüí³ ñèìïòîìè ÷è ñèìïòîìè 
çàãàëüíî¿ ³íòîêñèêàö³¿: ï³äâè-
ùåííÿ òåìïåðàòóðè, ð³çí³ âîã-
íèùåâ³ ïðîÿâè, êîëè âðàæà-
þòüñÿ ð³çí³ ä³ëÿíêè ãîëîâíîãî 
ìîçêó. Ìîæå áóòè îí³ì³ííÿ 
ê³íö³âîê, ñâ³òëîáîÿçíü. Ëþäè-
íà ñòàº â’ÿëîþ. Îäíèì ³ç îñíî-
âíèõ ñèìïòîì³â õâîðîáè Ëàéìà 
º ïîÿâà ê³ëüöåâèäíî¿ åðèòåìè 
íà øê³ð³. Ó òîìó ì³ñö³, äå êë³ù 
ïðèñìîêòàâñÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷åð-
âîíå ê³ëüöå, à âñåðåäèí³ øê³ðà 
áë³äà.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ЗНАЙШЛИ НА ТІЛІ КЛІЩА?

ßêùî âè âèÿâèëè íà ñâîºìó 
ò³ë³ êë³ùà, ë³êàð ðàäèòü íå âèòÿ-
ãóâàòè éîãî ñàìîòóæêè, à çâåð-
òàòèñÿ äî ë³êàðí³. Ïðè÷èíà 
â òîìó, ùî ï³ä ÷àñ âèäàëåííÿ 
âè ìîæåòå âèïàäêîâî ðîçäóøèòè 
ïàðàçèòà, àáî æ ñàìîãî êë³ùà 
âèòÿãíåòå, à õîáîòîê, ÿêèì â³í 
âïèâñÿ â ò³ëî, çàëèøèòüñÿ ï³ä 
øê³ðîþ.

— Ïîò³ì éîãî äóæå âàæêî ä³ñ-
òàòè íàâ³òü â ë³êàðí³, — êàæå 
Àíäð³é Ïèëèï÷óê. — Ó öüîìó 
õîáîòêó, ÿêèì â³í ïðèñìîêòó-
ºòüñÿ, íàêîïè÷óþòüñÿ áàêòåð³¿, 
ÿê³ â³í âïîðñêóº â êðîâ. ßêùî 
õîáîòîê çàëèøèâñÿ ï³ä øê³ðîþ, 
ðèçèê ³íô³êóâàííÿ íàáàãàòî 
á³ëüøèé.

ЯКЩО НЕМАЄ ЗМОГИ 
ПРИЇХАТИ В ЛІКАРНЮ 

²ñíóº ì³ô, ùî êë³ùà òðå-
áà çìàñòèòè îë³ºþ ³ â³í ï³ñëÿ 
öüîãî í³áèòî âèë³çå ñàì. Ë³-
êàð êàæå, ùî öüîãî â æîäíîìó 
ðàç³ íå ìîæíà ðîáèòè. Áî êë³ù 
íå ïðîñòî íå âèë³çå, à çàñòðÿãíå.

— Êë³ù äèõàº çàäíüîþ ÷àñ-
òèíîþ ò³ëà, — ïîÿñíþº Àíäð³é 
Ïèëèï÷óê. — ßêùî éîãî ïî-
ìàñòèòè îë³ºþ, â³í íå çìîæå 
äèõàòè. Ñïðàöþº ³íñòèíêò, 
êë³ù çëÿêàºòüñÿ ³ âèïîðñêíå 

â êðîâ ëþäèíè âñå, ùî º â íüîãî 
â òðàâíîìó òðàêò³.

Òîìó ÿêùî íå ìîæåòå ïî¿õà-
òè äî ë³êàðí³, ë³êàð ðåêîìåíäóº 
ñêîðèñòàòèñÿ ï³íöåòîì, ëåãåíü-
êî îáõîïèòè êë³ùà çà ò³ëüöå ÷è 
çàäíþ ÷àñòèíó, íå çäàâëþþ÷è, 
ùîá íå ðîçäóøèòè, ³ ïîâîë³ âè-
êðó÷óâàòè ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ 
ñòð³ëêè. Ñàìå âèêðó÷óâàòè, 
à íå ñìèêàòè. ²íàêøå ï³ä øê³-
ðîþ ìîæå çàëèøèòèñÿ õîáîòîê.

— Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ òðåáà ðå-
òåëüíî ïîäèâèòèñÿ, ÷è íå çà-
ëèøèâñÿ òàì õîáîòîê, — êàæå 

ë³êàð-òðàâìàòîëîã. — ßêùî í³-
÷îãî íå çàëèøèëîñÿ, ì³ñöå óêó-
ñó òðåáà çìàñòèòè àáî ñïèðòîì, 
àáî éîäîì. Êðàùå ñïèðòîì, òîìó 
ùî éîä ïîôàðáóº øê³ðó ³ ÿêùî 
íà øê³ð³ ç’ÿâèòüñÿ ïî÷åðâîí³ííÿ 
÷è åðèòåìà, áóäå âàæêî çðîçó-
ì³òè ¿¿ ìåæ³. Â æîäíîìó âèïàä-
êó íå ìîæíà ÷óõàòè öå ì³ñöå. 
Êîëè êë³ù ïðèñìîêòàâñÿ, îäðàçó 
éäå ëîêàëüíèé íàáðÿê ³ ïî÷åð-
âîí³ííÿ íàâêîëî öüîãî ì³ñöÿ. 
ßêùî éîãî ïî÷àòè ðîç÷óõóâàòè, 
öÿ ³íôåêö³ÿ ïî÷íå ðîçíîñèòèñÿ 
ïî òêàíèíàõ ò³ëà. ßêùî õîáî-
òîê çàëèøèâñÿ ³ ¿õàòè äî ë³êàðí³ 
íåìàº çìîãè, òîä³ ïðîñòî áðàòè 
çâè÷àéíó ãîëêó ³ ïðîáóâàòè éîãî 
âèêîëóïàòè.

Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ êë³ùà, äëÿ 
ïðîô³ëàêòèêè ë³êàð ðàäèòü ïðî-
ïèòè êóðñ àíòèá³îòèê³â «Äîêñè-
öèêë³í».

— Íàâ³òü ÿêùî ëþäèíà, êîëè 
âèÿâèëà êë³ùà, îäðàçó ïðè¿õàëà 
â ë³êàðíþ ³ ìè éîãî âèéíÿëè, 
³ í³÷îãî òàì íå ëèøèëîñÿ, ìè 
ç ïðîô³ëàêòè÷íîþ ìåòîþ äàº-
ìî àíòèá³îòèê «Äîêñèöèêë³í» 
ïî îäí³é òàáëåòö³ äâà ðàçè 
â äåíü ïðîòÿãîì ñåìè äí³â. 
ßêùî ëþäèíà âèòÿãíóëà âäî-
ìà êë³ùà ñàìà, òàê ñàìî òðåáà 
ïðèéìàòè öåé àíòèá³îòèê ñ³ì 
äí³â. Ìè íå çíàºìî, ÷è áóâ öåé 
êë³ù çàðàçíèé. ßêùî â³í âë³ç, 
òî ëþäèíà âæå ââàæàºòüñÿ óìîâ-
íî ³íô³êîâàíîþ, — äîäàº Àíäð³é 
Ïèëèï÷óê.

Щоб підчепити кліща, не обов’язково йти на природу. Вони можуть бути навіть 
у скверику чи парку. Тому не забувайте оглядати себе після прогулянки 

Іñíóº ì³ô, ùî êë³ùà 
òðåáà çìàñòèòè îë³ºþ 
³ â³í ï³ñëÿ öüîãî 
í³áèòî âèë³çå ñàì. 
Ë³êàð êàæå, ùî öüîãî 
íå ìîæíà ðîáèòè
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Òåðì³í «â³äïî÷èíîê íà ïðè-
ðîä³» — ïîíÿòòÿ íåîäíîçíà÷íå, 
îñê³ëüêè ó êîæíîãî ñâîº óÿâ-
ëåííÿ ïðî ï³êí³êè. Õòîñü íà-
ñîëîäæóºòüñÿ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, 
êîìóñü äî âïîäîáè ïðèãîòóâàí-
íÿ øàøëèêó, êîãîñü ïðèâàáëþº 
ðèáîëîâëÿ òà êóïàííÿ ó âîäîéì³. 
ª ëþáèòåë³ ïðîãóëÿíêè ó ë³ñ³, ÷è 
ëþáèòåë³ çâè÷àéíèõ ïîñèäåíüîê.

Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â êîçÿòèí-
÷àíè, îñîáëèâî ìîëîäü, çíàþòü 
çàçäàëåã³äü, äå âîíè ìàþòü â³ä-
ïî÷èâàòè. Ò³ëüêè åï³äåì³ÿ êî-
ðîíàâ³ðóñó âíåñëà êîðåêòèâè 
ó â³äïî÷èíîê óêðà¿íö³â ³ êîçÿ-
òèí÷àí â òîìó ÷èñë³. Êîìóñü 
íå õî÷åòüñÿ íàâ³òü âè¿æäæàòè 
çà ìåæ³ ì³ñòà.

Ïåðåä òèì, ÿê ïîðàäèòè íà-
øèì çåìëÿêàì çîíó â³äïî÷èíêó, 
ìè çðîáèëè íåâåëè÷êå îïèòó-
âàííÿ ùîäî íàéêðàùèõ ì³ñöü 
ó Êîçÿòèí³ òà íà éîãî îêîëè-
öÿõ. Ùîïðàâäà, äåÿê³ îïèòàí³ 
ðàäèëè ïî¿õàòè â ñóñ³äí³ ðàéîíè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà íà Æèòî-
ìèðùèíó.

Ùîäî Æèòîìèðùèíè ðàäè-
ëè Âàêóëåí÷óê ×óäí³âñüêîãî 
ðàéîíó. Òàì ãàðíî â³äïî÷è-
íóòü ëþáèòåë³ ë³ñó ³ ðèáîëîâë³. 
Íà Â³ííè÷÷èí³ ïðîïîíóâàëè 

â³äâ³äàòè ñåëî Áóøó, ùî íåäà-
ëåêî â³ä ßìïîëÿ. Êàæóòü, ó Áóø³ 
íåéìîâ³ðíà ïðèðîäà ïîáëèçó ð³-
÷îê Ìóðàôè ³ Áóøàíêè. Áëèæ÷å 
äî Êîçÿòèíà ×åðåïàøèíö³ — 
îçåðî ç áëàêèòíîþ âîäîþ.

Ùå áëèæ÷å â³ä äîìó, êàæóòü, 
äîáðå ìîæíà â³äïî÷èòè ó Áðî-
äåöüêîìó, Ìåäâåä³âö³, Éîñèï³â-
ö³, Íåïåä³âö³.

Äëÿ äîìîëþá³â ïàí³ Ìàðè-
íà, â ÿêî¿ äåâ³ç «ñêð³çü äîáðå, 
à âäîìà íàéêðàùå» ðàäèòü äëÿ 
â³äïî÷èíêó ñòàâîê â Òàëèìîí³â-
ö³. Äî ðå÷³, íàéá³ëüøå õîðîøèõ 
â³äãóê³â ìàº ñòàâîê «Òàëèìî-
í³âñüêîãî ïëÿæó». ª ì³ñöå äëÿ 
êóïàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, 
äëÿ ëþáèòåë³â çàñìàãàòè — ëå-
æàêè ç äåðåâà. Õòî íå ëþáèòü 
ñîíÿ÷í³ ïðîöåäóðè, ìîæå óêðè-
òèñÿ ï³ä ãðèáêàìè. Ï³ä íèìè ïî-
ñìàêóâàòè ñìàæåíèì øàøëèêîì.

Íà äðóãå ì³ñöå íàø³ çåìëÿêè 
ïîñòàâèëè Âîäîêà÷êó. ßê êàæå 
ïàí Àíäð³é, íå òîìó, ùî Âî-
äîêà÷êà òàêà äîáðà äëÿ â³äïî-
÷èíêó, à òîìó, ùî âîíà áëèçüêî 
â³ä äîìó.

— Â³äïî÷èòè òàì ä³éñíî 
ìîæíà êëàñíî çà óìîâè, ÿêùî 
íå êóïàòèñÿ. ß ìîæó ïîïëàâàòè, 
ó áóäü-ÿê³é âîäîéì³, íàâ³òü òàì, 
äå ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ çàáîðîíÿº 
êóïèòèñÿ. Ãîëîâíå, â òàê³é âî-

НАЙУЛЮБЛЕНІШІ ЗОНИ 
ВІДПОЧИНКУ КОЗЯТИНЧАН 
На пікнік  Поки на календарі квітень і 
ще толком не прогрілася земля, не у всіх 
дачників обсаджені городи, але сонечко 
вже повернуло на літо. За якийсь 
час постане питання, де можна буде 
відпочити, розслабитися на природі 
у вихідні, чи у вільний час? Ми розпитали 
козятинчан про їх улюблені місця 

äîéì³ ãîëîâó íà ïîâåðõí³ âîäè 
òðèìàòè. Ó âîäó Âîäîêà÷êè 
ÿ ïî êîë³íà íå çàë³çó. Âñÿ ñ³ëü, 
ÿêó ñèïàëè âçèìêó íà äîðîãè — 
ó öüîìó ñòàâêó. Âîäîâ³äâåäåííÿ 
ç ïðèâàòíèõ äîìîãîñïîäàðñòâ — 
ó Âîäîêà÷ö³. À ñê³ëüêè íåïîòðå-
áó, âêëþ÷àþ÷è øïðèöè, êèíóëè 
ó âîäó ñàì³ ì³ñòÿíè? Â³äïî÷èòè 
â ïàðêó ñòàä³îíó ìîæíà, — âè-
ñëîâèâ ñâîþ äóìêó ïàí Àíäð³é.

Õîðîøå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó 
áàçà çàë³çíè÷íèê³â — 5-é ñòàâîê. 
Ò³ëüêè âæå ìàéæå 2 ðîêè ñàí-
ñòàíö³ÿ çàáîðîíÿº òàì êóïàòèñÿ. 
Êîëè ó âîäó çàõîäèòè íå ìîæíà, 
òî êðàùà çîíà äëÿ â³äïî÷èíêó, 
çâè÷àéíî, ë³ñ.

— Íàì ïîäîáàºòüñÿ â³äïî÷è-
âàòè â ë³ñêó, ùî çà çàïðàâêîþ, 
ÿê ¿õàòè íà Â³ííèöþ. Â³äïî÷è-
âàëè â Æóðáèíöÿõ íàä ð³÷êîþ, 
³ â Íåïåä³âö³ íà ñòàâêó «Âèëà». 
Ïðàâäà, äëÿ òèõ, ó êîãî íåìàº 
âëàñíîãî òðàíñïîðòó, òî äàëå-
êî, — ðîçïîâ³äàº ïîäðóæíÿ ïàðà 
Îêñàíà òà Âëàäèñëàâ.

— Ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó ìîæ-
íà çíàéòè íàâ³òü ó ë³ñîñìóç³. Àáè 
ñì³òòÿ òàì íå âàëÿëîñÿ òà áóëî 
ç ÷èì éòè íà ï³êí³ê, — êàæå 
Âëàäèñëàâ.

— Ç ïðîäóêò³â íà ìà¿âêó çà-
âæäè ùîñü âäîìà çíàéäåòüñÿ, 
à îò ë³ñîñìóãó áåç ñì³òòÿ… Äå 
òåïåð òàêå ðàéñüêå ì³ñöå çíà-
éòè? — äîäàº ïàí³ Îêñàíà.

— Ó íàøîìó ì³ñüêîìó ïàðêó 
ñì³òòÿ íåìàº. Âèõîäèòü, òàì 

– Ó âîäó Âîäîêà÷êè ÿ 
é ïî êîë³íà íå çàë³çó. 
Âñÿ ñ³ëü, ÿêó ñèïàëè 
âçèìêó íà äîðîãè 
– ó öüîìó ñòàâêó, – 
êàæå ïàí Àíäð³é

ìîæíà â³äïî÷èòè? — çàïèòàëè 
ìè ó çàë³çíè÷íèö³ Îêñàíè.

— Ïàðê í³. ßêèé æå òî â³äïî-
÷èíîê, ÿêùî òàì ìîæíà ò³ëüêè 
íà ëàâî÷ö³ ïîñèä³òè ÷è âèéòè ç 
ä³òüìè íà ïðîãóëÿíêó. Â³äïî÷è-
íîê íà ïðèðîä³ — öå â³äïî÷èíîê 
íà ïðèðîä³, — ñâîº áà÷åííÿ â³ä-
ïî÷èíêó âèñëîâèëà âîíà.

Ùå îäíå ì³ñöå ìîæåìî çà-

ïðîïîíóâàòè ìè. Â ë³ñíèöòâ³ 
óðî÷èùà «Ñåñòðèí³âñüêà äà÷à» 
äëÿ ëþáèòåë³â â³äïî÷èíêó ó ë³ñ³ 
ïîáóäóâàëè àëüòàíêó, â ÿê³é 
ìîæíà ðîçì³ñòèòèñÿ çà ñòîëîì 
³ óêðèòèñÿ â äîùîâó ïîãîäó â³ä 
äîùó. Àëüòàíêà çíàõîäèòüñÿ 
ïðèáëèçíî çà 100 ìåòð³â â³ä òðà-
ñè ³ óïðàâë³ííÿ Êîçÿòèíñüêîãî 
ë³ñíèöòâà.

Зона відпочинку у селі Непедівка на ставку Вила. Якщо вибралися на природу на кілька днів, тут можна зняти кімнату чи розбити намет

В лісництві урочища «Сестринівська дача» для 
любителів відпочинку у лісі побудували альтанку

Талимонівський пляж – одне з найулюбленіших місць 
відпочинку козятинчан.  Тут гарно і їхати нікуди не треба
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РЕКЛАМА

ÍÎÂÈÍÈ

РОЗГРОМИЛИ ЛАДИЖИНЦІВ ВСУХУ 
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó äåáþòí³é ãð³ ï³ñëÿ çèìîâî¿ 
ïåðåðâè ç «Àâàíãàðäîì» ôóò-
áîë³ñòè «Ìîíîë³òà» âèéøëè 
íà ïîëå â òåìíî-ñèí³é ôîðì³, 
çàì³íèâøè òðàäèö³éíî á³ëó ç 
áëàêèòíîþ ñòð³÷êîþ. Íà âáîë³-
âàëüíèöüêó áðàò³þ çì³íà ôîðìè 
íå äóæå âïëèíóëà. Ó âè¿çíîìó 
ìàò÷³ 1/4 Êóáêà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ «Ìîíîë³ò» ïîñòóïèâñÿ 
«Àâàíãàðäó» ç Ëàäèæèíà, ç ðà-
õóíêîì 0:1. Òîæ âáîë³âàëüíèêè 
ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè ðåâàíøó 
ñâîº¿ êîìàíäè.

Ïî÷àòîê çóñòð³÷³, ÿê íå äèâíî, 
áóâ çà ãîñòÿìè. Âîíè, ùîïðàâ-
äà, íå ñòâîðèëè ÿêî¿ñü çàãðîçè 
á³ëÿ âîð³ò êîçÿòèíñüêî¿ êîìàí-
äè, òà ïîñ³ÿòè íåðâîçí³ñòü â ä³¿ 
ãðàâö³â «Ìîíîë³òà» ¿ì âäàëîñÿ. 
Ìàþ÷è ïåðåâàãó â îäíîãî ì’ÿ÷à, 

àâàíãàðä³âö³ íàìàãàëèñÿ ãðàòè 
ïî ðàõóíêó ïåðøî¿ çóñòð³÷³. 
À äëÿ öüîãî ãîñò³ ïðè àòàêàõ 
ãîñïîäàð³â çàñòîñîâóâàëè ùîñü 
ñõîæå íà ïðåñèíã ³ ïðè êîæí³é 
íàãîä³ çáèâàëè òåìï ãðè. Òàêà 
òàêòèêà ÷åðâîíèõ áóëà âèïðàâ-
äàíà, ïîêè ìîíîë³òîâåöü Äåíèñ 
Õðóëü íå ïðîáèâ ïî âîðîòàõ ãîñ-
òåé â ñòèë³ ãîëëàíäöÿ Âàí Áàñòå-
íà. Ì’ÿ÷ îïóñòèâñÿ ó âåðõíüîìó 
ïðàâîìó êóò³ â³ä ãîëê³ïåðà.

Ï³ñëÿ öüîãî ëàäèæèíö³ òðîõè 
ðîçêðèëèñÿ. Ïðàâäà, äî â³äêðè-
òîãî ôóòáîëó íå ä³éøëî. Âîíè 
â îñíîâíîìó çàõèùàëèñÿ, ç íà-
ä³ÿìè êîíòðâèïàä³â íà âîðîòà 
òåìíî-ñèí³õ. Òà ãîñïîäàð³ â³ä-
çíà÷èëèñü âäðóãå — êàï³òàí 
êîìàíäè Äìèòðî Áàëèíñüêèé 
çàìêíóâ ïåðåäà÷ó àâòîðà ïåð-
øîãî ãîëó Äåíèñà Õðóëÿ.

Ïîâ³âøè â ðàõóíêó 2:0, ãîñ-

ïîäàð³ ïîëÿ íå çóïèíèëèñÿ. 
Ï³ä çàâ³ñó ïåðøî¿ ïîëîâèíè 
çóñòð³÷³ Äìèòðî Áàëèíñüêèé 
çàáèâàº êðàñèâîãî ì’ÿ÷à ãîëî-
âîþ, íà âäâîº íèæ÷³é âèñîò³, 
í³æ çð³ñò ñàìîãî Äìèòðà. 

Ó äðóãîìó òàéì³ òîé æå 
Äìèòðî Áàëèíñüêèé îôîðì-
ëþº õåò-òðèê. Ï³ñëÿ ðàõóíêó 
4:0 ãðà çàñïîêî¿ëàñü. Ëàäèæèí-
ö³ íå ìð³ÿëè â³ä³ãðàòèñÿ, õîò³ëè 
ïðîñòî äîãðàòè. Ãîñïîäàð³ ïîëÿ 
ïîäóìêè âæå ïðîêðó÷óâàëè â ãî-
ëîâ³ ãðó íà âè¿çä³ ç «Îðë³âêîþ» 
â ÷åìï³îíàò³. Ùå çà ³íåðö³ºþ 
ìîíîë³òîâö³ ïðîâåëè äåê³ëüêà 
çì³ñòîâíèõ àòàê, àëå íåóçãîäæå-
í³ñòü â ä³ÿõ ôóòáîë³ñò³â ïðèçâî-
äèëà äî âòðàòè ì’ÿ÷à. Â òàêîìó 
êëþ÷³ ãðà òðèâàëà äî ô³íàëüíîãî 
ñâèñòêà. «Ìîíîë³ò» ñòàâ ÷åòâåð-
òîþ êîìàíäîþ, ÿêà ó ï³âô³íàëàõ 
ïîáîðåòüñÿ çà âèõ³ä äî ô³íàëó. 

Перед матчем суддя перевіряє картки футболістів. 
На передньому плані автор першого м'яча Денис Хруль 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó Íåïåä³âö³ íàñ ö³êàâèâ ñòà-
âîê «Âèëà» ÿê çîíà â³äïî÷èíêó. 
Ò³ëüêè äîðîãó íàâïðîñòåöü ÷åðåç 
ïîëå âæå ðîê³â 5 ÿê ïåðåîðàëè. 
Òîìó é ïî¿õàëè â îá’¿çä, ïî÷àâ-
øè ç ë³ñíèöòâà. Òàì ïðàö³âíèêè 
ë³ñó çâîäÿòü íàä äîðîãîþ íîâèé 
ïàðêàí. Ìîæëèâî, ïåðåâ³çíèêè 
ïîì³òÿòü íîâèíêó, ³ çáóäóþòü 
äëÿ ëþäåé óêðèòòÿ íà çóïèíö³ 
àâòîáóñà. Áî ñòàðà çóïèíêà, âæå 
ðîê³â 10, ÿê â³äñëóæèëà ñâîº. 
Äî òîãî æ, ìàòåð³àë, ÿê êàæóòü, 
º ï³ä áîêîì.

Ë³ñîñìóãà â³ä ²âàíêîâåöü 
äî ãîðáà òàêîæ ìàéæå âè÷åð-
ïàëà ñâ³é ðåñóðñ. Òàì áàãàòî àâà-
ð³éíèõ äåðåâ. Äîðîæíÿ ñëóæáà 
ìîæå äëÿ ïåðåâ³çíèêà ï³ä³áðàòè 
ìàòåð³àë.

Âåðíèãîðîäîê æèâå ñâî¿ì 
æèòòÿì. ×îãîñü òàêîãî, ùî âïà-
ëî á â îêî, ìè íå ïîì³òèëè. Ùå 
â³ä êîëèøíüî¿ ïòàõîôàáðèêè 
ñòàëî ïîì³òíî, ùî ïîð³äøàëè 
ôðóêòîâ³ äåðåâà ç äâîõ áîê³â 
äîðîãè ïðè â’¿çä³ ó Âåðáîëîçè. 
Êîëè ï³ä’¿õàëè áëèæ÷å — ïå-
ðåêîíàëèñÿ, ùî äåÿê³ ÿáëóí³, 
ãðóø³ âèäàëèëè, à äåðåâà, ÿê³ 
çàëèøèëèñü íà ïí³, ïî÷èñòèëè.

Ìè íå áóäåìî ñïåðå÷àòèñÿ ç 
ëþáèòåëÿìè ïðèðîäè, ÿê³ ðîáè-
ëè ñàí³òàðíó ðîç÷èñòêó äåðåâ. 
Íà íàø ïîãëÿä, âîíè ÿâíî ïåðå-
ñòàðàëèñÿ, âèäàëèâøè áëèçüêî 
30 äåðåâ, ÿê³ ùå ìèíóëî¿ îñåí³ 
ïëîäîíîñèëè.

Ç Âåðáîë³ç ïî¿õàëè íà Íåïå-
ä³âêó. ßêùî äî âîäîéìè ïèòàíü 
íåìàº, òî çà ñòàâêîì, áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ, âèïàëåíà çåìëÿ. 

Ì³ñöÿ ç îñîêîþ òà äå º íåâåëèê³ 
ÿìêè — éìîâ³ðí³ êóáëà ïðèïëî-
äó çàéö³â. Â³ä òàêèõ ï³äïàë³â 
òâàðèíè ãèíóòü.

Â ²âàíê³âöÿõ íàâ³òü ïåðå-
ïëþíóëè íåïåä³â÷àí. Ñïàëèëè 
ñîëîì’ÿí³ òþêè. Ò³, ùî ðèá³ äëÿ 
íåðåñòó ïðèãîòóâàëè. Ìîæå ïà-
ëèëè ç³ çëîñò³, ùî ó ²âàíê³âöÿõ 
äîðîãè ðîçáèò³, òà é ç âèâîçîì 
ñì³òòÿ íå âñå â ñåë³ ãàðàçä.

Ùå íå òàê äàâíî ñ³ëüñüêà ðàäà 

СТАРА ЛАВКА, ВИРУБЛЕНІ 
ДЕРЕВА ТА ВИПАЛЕНА ЗЕМЛЯ
Подорож Козятинщиною  
Щотижня ми об’їжджаємо наше 
місто в пошуках цікавих фото. Цього 
разу змінили курс та побували 
в Козятинському лісництві, Вернигородку, 
Верболозах, Непедівці, Іванківцях, 
Махаринцях, Сокільці. Що потрапило під 
приціл наших камер — в нашій розповіді 

âñ³ºþ êîìàíäîþ ïðèáèðàëè â³ä 
ñì³òòÿ ë³ñîñìóãè. Òåïåð íå âè-
ñòà÷àº ðóê ÷è áàæàííÿ, ùîá 
ïðèáðàòè ñì³òòÿ â öåíòð³ ñåëà 
á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè.

Ç ²âàíêîâåöü ïåðå¿õàëè 
íà ³íøó äîðîãó, â á³ê Ìàõà-
ðèíåöü òà Ñîê³ëüöÿ. Á³ëÿ ñòå-
æèíè, ùî âåäå äî ïðèì³ùåííÿ 
êîëèøíüîãî òóáäèñïàíñåðà, 
ñòî¿òü ïî÷îðí³ëà â³ä ÷àñó ëàâêà. 
Íà ÿêèé â³ê ëþäåé âîíà ðîç-
ðàõîâàíà, íàâ³òü âàæêî óÿâèòè. 

Áàáóñÿ, ÿêùî ñÿäå íà íå¿, áåç 
ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, ìàáóòü, 
íå âñòàíå ÷åðåç òå, ùî äóæå çà-
íèçüêî. Íà ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó? Òàê õ³áà äèòÿ òàì âñèäèòü, 
êîëè âîíè òàê³ íåïîñèäþ÷³. Îò ³ 
äóìàºìî, äëÿ êîãî âîíà?

Êð³ì ñì³òòÿ â ë³ñîñìóãàõ ïî-
áëèçó Ìàõàðèíåöü òà Ñîê³ëüöÿ, 
ìè á³ëüøå í³÷îãî íå ïîì³òèëè.

Ï³ñëÿ ïðîãóëÿíêè ñåëàìè ³ 
ïîëÿìè Êîçÿòèíùèíè ïî¿õàëè 
äî Á³ëîöåðê³âñüêîãî ìîñòó. Ç 

äâîõ ñòîð³í ñïîðóäè ÷åðåç êîë³¿ 
âæå âñòàíîâèëè áîðäþðè ³ çà-
êëàëè àñôàëüò. Íà ñàìîìó ìîñòó 
ïîëèâàëüíîþ òåõí³êîþ çìèâà-
þòü áðóä, ÿêèé çàíåñëè ëþäè 
ç ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó. Ðîá³ò 
ùå çàëèøèëîñÿ òðîõè á³ëüøå 
ÿê íà òèæäåíü. Çíà÷èòü, â ê³í-
ö³ êâ³òíÿ, ÷è â ïåðøèõ ÷èñëàõ 
òðàâíÿ ì³ñò â³äêðèþòü äëÿ àâ-
òîìîá³ëüíîãî ðóõó. Íà ö³é ïî-
çèòèâí³é íîò³ ìè é çàâåðøèëè 
íàøó ïðîãóëÿíêó.

По селах сміття на вулицях немає. Воно усе 
в лісосмугах. Стихійний смітник між Махаринцями 
і Циганським хутором 

Мабуть, колись в цій хаті вирувало життя. 
Тепер вона тихенько помирає на самоті 

У Непедівці хтось підпалив суху траву. 
Не задумуються палії, яку шкоду вони 
наносять природі

Ë³ñîñìóãà â³ä 
Іâàíêîâåöü äî 
ãîðáà òàêîæ ìàéæå 
âè÷åðïàëà ñâ³é 
ðåñóðñ. Òàì áàãàòî 
àâàð³éíèõ äåðåâ

Білоцерківський міст миють перед закладкою асфальту. 
Мабуть вже скоро його відкриють і для автомобілістів 
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.45 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
09.05 Д/ф «Розщепленi на 
атоми» l  
11.25 Телепродаж 
12.00 Хлилина мовчання: День 
чорнобильської трагедiї 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20, 18.55 Д/п «Чорнобиль. 
Вiдродження» 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Спецпроєкт «Люди 
Зони» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 

1+1 
05.05, 15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
05.30 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45 Х/ф «Трансформери: 
Помста полеглих» s  
23.45 Х/ф «Кiнець свiту» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.45 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Вiзит iнспектора» l  
14.15 Х/ф «Трьох потрiбно 
прибрати» s  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
05.25, 13.40 Секретний фронт 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 13.15 Х/ф «Той, хто бiжить 
по лезу - 2049» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.15 Х/ф «Людина з 
залiзними кулаками» s  
16.55 Х/ф «Центурiон» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.05 Теорiя змови 
21.25 Т/с «Пес» s  
22.35 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Ешер» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Вiрус» s  
12.50 Х/ф «Скайлайн» s  
14.40 Х/ф «Скайлайн 2» s  
16.50 Х/ф «Бамблбi» l  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.20 Х/ф «Метелик» s  
00.00 Х/ф «Щоденники 
Чорнобиля» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  

17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Чорна 
квiтка» l  

СТБ 
07.00 Х/ф «Гордiсть та 
упередження» s  
09.25 Т/с «Джейн Ейр» 
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Метелики» s  

НTН 
08.05, 16.50, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.40 Х/ф «Розпад» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Атака Юрського 
перiоду» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.10 «Саша. Дитина 
Чорнобиля» 

TET 
08.15 Х/ф «Залiзний Ганс» 
09.55 Х/ф «Король Дроздобород» 
11.05 Х/ф «Зорянi таляри» 
12.15 Х/ф «Аватар» 
15.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка» 
17.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного 
Серфера» s  
19.00 М/ф «Епiк» 
21.00 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан» s  
23.20 Х/ф «Земля в облозi» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Спецпроект «Пекельне 
вiдрядження» 
09.45, 18.10 Обличчя 
10.35, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
10.40 Д/ф «Чорнобиль. Чотири 
квiтневi днi» 
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.10 Документальна 
програма «Чорнобиль. Моя 
змiна» 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета 
iнновацiй».3с. Альтернативна 
енергiя, повтор першого показу 
13.35 Кiношкола вдома 
13.55 М/ф «Велика подорож» 
14.05 М/ф «Ватажок» 
14.20 М/ф «Дерево i кiшка» 
14.30 М/ф «Хлопчик з вуздечкою» 
14.40 М/ф «Подарунок» 
14.50 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi тридцять».
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля» 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
10.45 «Життя в цифры» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
12.00 Хвилина мовчання 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Самсон i Далiла» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Робота в дикiй 
природi» 
23.00 Нашi грошi 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50, 23.50 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Сiссi» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
17.00 Х/ф «Початковий код» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Повiтряна 
в’язниця» s  
13.10 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
23.20 Х/ф «Мистецтво 
обману» s  
01.30 Х/ф «Перший контакт» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Нiколи не 
здавайся» l  

СТБ 
04.25 Т/с «Лист очiкування» s  
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.00 Т/с «Доньки-матерi» l  

НTН 
07.50, 16.50, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.55 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Загiн особливого 
призначення» 
10.40, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
23.15 Х/ф «Убити «Шакала» s  

TET 
08.15, 09.15, 11.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 00.00, 19.45, 
23.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета iнновацiй», 
5с. Роботи 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Як Петрик пяточкiн 
слоникiв рахував» 
14.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.25 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.35 М/ф «Як iжачок шубку 
мiняв» 
14.45 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi 
загадки 
18.45 Край пригод 
19.55 StopFakeNews 
20.05 В Українi 
21.00 Ораторiя «Сiм слiв 
Спасителя на Хрестi» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда 
06.30, 06.40, 06.50 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Самсон i Далiла» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Нашi грошi 
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 23.55 Т/с «Кухня» 
00.55 Х/ф «Сусiди 2» n  
02.35 Х/ф «ерiнч - викрадач 
Рiздва» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Сiссi - молода 
iмператриця» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
17.05 Х/ф «Найманий вбивця» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Пiкселi» s  
13.00 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Вар’яти l  
21.00 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
23.40 Х/ф «Екстрасенси» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10, 02.00 Т/с «Мiй любий 
знайда» l  

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.00 «СуперМама» l  
19.00 «Мiй секрет» 
20.20, 22.45 Т/с «Папаньки» l  
23.05 Т/с «Доньки-матерi» l  

НTН 
07.50, 16.50, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Сiмнадцятий 
трансатлантичний» 
10.45, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Акселератка» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Солодка дача 
10.05 Загадки чернiвiвецьких 
атлантiв 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Культ. Особистостi 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета iнновацiй», 
6с. Штучний iнтелект 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Горщик -смiхотун» 
14.20 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.30 М/ф «Дощику,дощику 
припусти» 
14.35 Українська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» s  
11.05 Зроблено в Українi. 
Пасха 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.20 Д/ц «Дикi зграї» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки 
iмператрицi» 
14.35, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
16.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
00.30 Х/ф «Людина з залiзними 
кулаками» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.50 Х/ф «Простачка» s  
12.50 Екси s  
15.10, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «13 друзiв Оушена» 
23.40 Х/ф «Номiс» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
11.45, 03.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
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21.00 Т/с «Чужi грiхи» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «За законами 
воєнного часу 2» 

СТБ 
04.50 Т/с «Лист очiкування» s  
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  

НTН 
05.50 «Вартiсть життя» 
07.55, 16.50, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiагара» 
10.45, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 03.45 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
22.50 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздiв» 
00.40 «Реальнi злочинцi» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
01.00 Казки У Кiно 
02.30 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Солодка дача. Паска з 
родзинками та цукатами 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Чарiвнi окуляри 
14.20 М/ф «Грицевi писанки» 
14.25 М/ф «Знахiдка» 
14.35 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.50 М/ф «Капiтошко» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 01.00 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Робота в дикiй 
природi» 
19.30, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Лiга смiху 2021» 
23.15 «Вечiрнiй квартал 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.55 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Зорро» 
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок» s  
02.25 «Чекай на мене. 
Україна» 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15 Х/ф «Колонiя» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Х/ф «Важка 
мiшень» s  
16.35 Х/ф «Раптова смерть» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.50 Скетч-шоу «На трьох» s  
23.50 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Вiд пацанки до 
панянки s  
13.20, 01.20 Вар’яти l  
15.20 Де логiка? l  
16.20 Х/ф «Метелик» s  
19.10 Х/ф «Васабi» 
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» l  
23.20 Х/ф «Кiлер-псих» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мисливцi за дивами 
10.45 Мiсiя: краса 
12.45, 15.30 Т/с «Жити з 
Надiєю» l  
17.10 Т/с «Виклик» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «За законами 
воєнного часу 2» 

СТБ 
07.50, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
12.00 «Як вийти замiж» s  
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
00.10 «Мiй секрет» 

НTН 
07.50, 02.40 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Посейдон» поспiшає 
на допомогу» 
10.15, 12.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
13.40, 16.50 Х/ф «Секретний 
фарватер» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Їм було 
дев’ятнадцять...» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Одного разу в 
Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 
4: Континентальний дрейф» 
01.00 Казки У Кiно 
02.30 Теорiя зради 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Роздивись 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Чудасiя» 
14.20 М/ф «Справжнiй 
ведмедик» 
14.30 М/ф «Достирибни до 
хмаринки» 
14.35 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарной формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «Свiт тварин» 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
05.35 Новини 
07.10, 07.30, 07.40 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 #ВУКРАЇНI 
10.10 Люди Зони 
11.05, 16.55 Древо. Писанки 
11.25, 16.05, 04.10 Солодка дача 
12.00 Х/ф «Легенда про княгиню 
Ольгу» 
14.20 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
17.25 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. 
Загадковий острiв» s  
19.10, 21.25 Х/ф «Iсус. Бог i 
людина» l  
23.00 Урочисте богослужiння 
Православної Церкви України 
з нагоди Свiтлого Христового 
Воскресiння 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
05.35 Х/ф «Фiнiст - Ясний сокiл» 
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.05 М/ф «Принц Єгипту» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
12.40 «Сходження 
Благодатного вогню в Храмi 
Гроба Господня» 
14.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
16.15 Т/с «Джерело» Прем’єра. 
1-4 сс. Заключна 
20.00, 03.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Д/п «Паломництво на 
Святу землю» 
23.00 «Великоднє 
богослужiння. Пряма трансляцiя» 

ICTV 
07.50 Х/ф «Назад у майбутнє-2» 
09.50 Х/ф «Назад у майбутнє-3» 
12.00, 13.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду» s  
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-2» s  
17.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-3» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Свiт юрського 
перiоду» s  
21.35 Х/ф «Рiддiк» s  
23.40 Х/ф «Альфа» l  
01.25 Т/с «Розтин покаже» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 02.00 Вар’яти l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 Х/ф «Помста пухнастих» 
10.05 Орел i Решка. Дива свiту 
11.00 Орел i Решка 
12.10 У кого бiльше? l  
14.00 М/ф «Суперсiмейка» 
16.20 М/ф «Суперсiмейка 2» 
18.40 Х/ф «Месники» s  
21.20 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.10 Реальна мiстика 
09.00 Т/с «Чорна квiтка» l  
13.00, 15.20 Т/с «Назавжди» 
17.10, 21.00 Т/с «Чесна гра» s  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Я нiколи не 
плачу» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 

06.00, 12.05 Т/с «Папаньки» l  
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
10.50 «Мiй секрет» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.50 «Звана вечеря» l  
23.45 «СуперМама» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Святi й праведники 
ХХ столiття» 
05.55 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
08.45 Х/ф «Два капiтани» 
12.55, 03.05 «Випадковий 
свiдок» 
14.05 Х/ф «Текумзе» 
16.05 Х/ф «Бiнго Бонго» 
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.35 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Бiлi роси» 
21.15 Х/ф «Закони 
привабливостi» 
23.00 Х/ф «Авраам: Хранитель 
вiри» 
03.15 «Святi й праведники ХХ 
столiття» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.25 Х/ф «Красуня й 
чудовисько» 
13.10 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан» s  
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 
19.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення» 
20.45, 21.45, 22.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
21.15, 22.15 Танька i Володька 
23.15 Iгри Приколiв 
00.15 Країна У 
00.45 Панянка-селянка 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.30 Солодка дача 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.35 М/ф «Як козаки сiль 
купували» 
14.45 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
14.55 М/ф «День, 
коли щастить» 
15.05 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
15.15 М/ф «Свара» 
15.25 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Плiч-о-плiч 
16.30 В УКРАЇНI 
16.55 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск», 1 с. 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Задача з зiрочкою 
20.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
22.05 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Енеїда 
06.30, 06.40, 07.10 М/ф 
07.00, 21.00, 23.55, 01.50, 
03.15, 05.35 Новини 
07.30 Великоднi богослужiння 
з Патрiаршого собору 
Воскресiння Христового 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
11.00 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
12.00 Концерт. Пiснi про 
кохання 
14.00 Телепродаж 
14.35 Концерт Романа 
Скорпiона 
15.45 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.35 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» l  
17.45 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
19.15 Дивнi створiння 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. 
Загадковий острiв» s  
00.20, 01.45, 02.15, 03.10, 
03.40, 05.30 Погода 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.55, 03.15 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
розкрадачка гробниць: Колиска 
життя» s  
23.15 Х/ф «Трансформери: 
Помста полеглих» s  

IНТЕР 
07.20 М/ф «Кунг-Фу Панда 3» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
14.40 Т/с «Джерело» 1-4 сс. 
Заключна 
18.10 Х/ф «Агент Лев» (16+) 
Прем’єра 
20.00, 02.20 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Школа гарних 
дружин» Прем’єра 
23.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 

ICTV 
07.00 Х/ф «Воскресiння» l  
09.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт» s  
11.10, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера» s  
23.35 Х/ф «Найманий вбивця» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.50, 08.10 Kids» Time 
05.55 М/ф «Суперсiмейка» 
08.15 М/ф «Суперсiмейка 2» 
10.20 Х/ф «К-9» 
12.20 Х/ф «Месники» s  
15.10 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона» s  
18.00 Х/ф «Месники: Вiйна 
нескiнченностi» l  
21.00 Х/ф «Месники: 
Завершення» l  

УКРАЇНА 
06.50, 03.10 Реальна мiстика 
08.45 Т/с «Чужi грiхи» s  
17.00, 21.00 Т/с «Майже вся 
правда» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Без вагань» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
06.55 Х/ф «Приборкання 
норовливого» 
08.45 Х/ф «Закоханий до 
безтями» 
10.45 «МастерШеф 
Професiонали» l  

13.25 «Хата на тата» l  
15.15 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.50 Х/ф «Добрi намiри» 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.15 Х/ф «Текумзе» 
11.20 Х/ф «Закони 
привабливостi» 
13.05 Х/ф «Бiлi роси» 
14.50 Х/ф «Старий знайомий» 
16.25 Х/ф «Троє в човнi, якщо не 
рахувати собаки» 
19.00 Х/ф «Бережiть жiнок» 
21.40 Х/ф «Один шанс на 
двох» s  
23.45 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 
01.25 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.55 М/ф «Червона Шапка 
проти зла» 
11.40 М/ф «Епiк» 
13.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення» 
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Країна У 
23.00 Х/ф «Кохання та iншi 
лiки» s  
01.00 Панянка-селянка 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Шукачi пригод 
08.00 Шерифи для нових 
громад 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Артефакти 
09.00 Великодня лiтургiя 
з церкви Рiздва Пресвятої 
Богородицi (УГКЦ) у Львовi 
10.15 Буковинськi загадки 
10.30 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
10.55 Солодка дача 
11.10 Культ. Особистостi 
11.30 Пишемо iсторiю. 
Валентин Войно-Ясенецький 
11.45 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.55 М/ф «Коп i Штик-завзятi 
кроти» 
15.05 М/ф «Лежень» 
15.15 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.25 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 В УКРАЇНI 
16.30 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
16.55 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» 2с. 12+ 
другий показ 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
20.00 Спецпроєкт «Люди Зони» 
20.50 Цикл «Нашi тридцять». 
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля 
21.20 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського 
22.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30 Трансляцiя Пасхального 
богослужiння у кафедральному 
соборi м. Вiнницi 
13.30, 19.45 х/ф 
15.00 «Знаменитi гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 

   29 квітня    30 квітняП'ЯТНИЦЯ  1 травняСУБОТА   2 травняНЕДІЛЯ
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ÐÎÁÎÒÀ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

  Çð³çêà äåðåâ â íåáåçïå÷íèõ ì³ñöÿõ, á³ëÿ áóä³âåëü, 
ë³í³é åëåêòðîñòàíö³é. 098-607-86-69

  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38

  Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ïîñëóã, íåäîðîãî, øâèäêî òà 
ÿê³ñíî. 093-00-25-149

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Íà ÑÒÎ çàïðîøóºòüñÿ àâòîìåõàí³ê ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 

096-038-52-05

  Çàïðîøóºòüñÿ ìåõàí³ê íà ÑÒÎ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 
063-145-76-77

  Àâòîìèéêà çàïðîøóº íà ðîáîòó ÷îëîâ³êà, çâåðòàòèñÿ 
ì.Êîçÿòèí âóë.Â³íí³÷åíêà 41. 093-631-89-49

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè 
ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ. Ã³äíà çàð-
ïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 
067-410-40-45

  Ìåðåæà ëîìáàðä³â â ì. Êîçÿòèí çàïðîøóº íà ðîáîòó 
åêñïåðòà-îö³íþâà÷à, ÷îëîâ³êà â³ä 18 äî 35 ðîê³â. 073-
114-24-24

  Â êîìàíäó çàïðîøóºòüñÿ îô³ñ-ìåíåäæåð, ïðîäàâåöü ³ 
áóõãàëòåð. 063-366-49-50

ÏÐÎÄÀÌ
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì «Àëüá³íà»-500 ãðí;êîìï`þò.

ñò³ë-750 ãðí. 097-546-89-71

  Àáî çäàì â îðåíäó çåì. ä³ë. 0,6 ãà íà áåðåç³ ð. Äå-
ñåíêà, ñ. Ñàìãîðîäîê;÷îðíîçåì 150 ì. â êóá³ äåøåâî 
ñàìîâèâ³ç;òðóáà 1 250*250 ìì, ëèòàíàêàì³í;ìåäîãîíêà;âóëèêè 
áàãàòîêîðïóñí³ ;êðîêâè 4,5*60 ìì;øèôåð 5 õâ-4 
øò;áóòë³ ñêëÿí³ îáïëåòåí³ 5 ë., 20 ë., 30 ë;ñòàá³ë³çàòîðè 
íàïðóãè;âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äåøåâî;âåëîñèïåä ñòàðò-
øîñå ÕÂ3;áî÷êà ìåòàëåâà 300 ë. 097-018-58-48

  Áàê ºìê³ñòþ 1-í ìåòð êóá³÷íèé (1 òîííà). 097-933-39-32

  Áåíçîïèëó Ãóäëàê-800 ãðí., á/ó;«Øò³ëü»180-2000 
ãðí;áåíçîêîñó Ãóäëàê ³ Äëåî Ìàê;áîëãàðêó-125 êðóã
;åëåêòðîëîáçèê;åëåêòðîíàñîñè -øíåêîâèé äëÿ ñêâà-
æèíè 100 ìåòð³â,öåíòðîá³æíèé, â³áðàö³éíèé;ßÂÓ-
350;åëåêòðîîïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ òà ðó÷íèé 16 
ë³òð³â;åëåêòðîäâèãóíà 2 êâò, 1500 îá;³íêóáàòîð íà 150 
ÿºöü;ìîòîáëîê Ôîðòå-25,âñå íîâå;âåëîñèïåä äèòÿ÷èé-10 
ðîê³â. 068-216-34-20

  Áëîêè áåòîíí³ 6 øò-2,10*50,4 øò-1.50*1.20, äåøåâî, 
òåðì³íîâî. 098-576-21-43

  Áóðÿê êîðìîâèé, êàðòîïëþ äð³áíó 8 ì³øê³â. 098-619-19-21, 
097-776-24-16

  Áóðÿê êîðìîâèé. 067-764-97-72

  Âåëîñèïåä 7-13 ðîê³â;òåëåâ³çîð«Ñàìñóíã», ä³àã. 50 
ñì;ñàìàíè ãëèíÿí³ õîð. ÿêîñò³;ïðàëüíà ìàøèíêà «Ëèá³äü» 
ðîáî÷à. 097-878-11-70

  Âåíòèëÿòîð á/ó;áîéëåð á/ó;ñåðâàíò;òóìáî÷êà;ï³äë³òêîâè
é äèâàí-êðîâàòü;êîòåë äëÿ âàðêè ëîçè. 096-983-18-24,093-
619-19-93 

  Âóëèêè äîäàíè, â äîáðîìó ñòàí³; ðåëüñè âóçüêîêîë³éí³ ç 
âîçèêîì. 093-858-00-62

  Äà÷íà ä³ë., 10 ñîò., ç áóäèíî÷êîì â ñåðåäèí³ º ïîãð³á, 
òóàëåò, âîäà, ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-63-75

  Äà÷ó 10 ñîò., ïðèâàò.+çåì. ä³ëÿíêó 10 ñîò., ó ïðèäà÷ó ç 
5-òè òîííèì êîíòåéíåðîì ç äàõîì òà ïîãð³áîì 3*3*3 ì;14 
ãîð³õ³â ïëîäþ÷èõ òà áàãàòî ôðóêòîâèõ äåðåâ;200 ì., 2-õ 
æèëüíîãî àëþì. ïðîâ³ä.;åë. ùèò ³ç ì³äíèì 30-òè ì., ïðîâ³äîì. 
068-334-66-72, 093-940-96-11

  Äâèãóí ßÌÇ-236;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 
1.2 õ 0.6 ì; êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà êàìàç³âñüêà 
ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-430-79-
37, 093-756-39-33

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

Здам в оренду торгівельну та офісну площу 
в ТОЦ "Україна" за адресою, вул. Склярова 11 

А. 097-796-70-05, 063-774-54-74, 
097-861-56-14

Продам поросята, с. Кордишівка. 
098-919-60-64

  Äâîº äâåðåé äåðåâ`ÿí³ 193*72, äîñêà 40. 097-112-64-95 
Í³êà

  Äåðåâ`ÿí³ â³êíà áåç ðàìè, ö³íà äîãîâ. 093-000-51-23

  Äèâàí, øàôó òðüîõñòâîð÷àòó, íåäîðîãî. 093-754-34-45

  Äèòÿ÷å ë³æêî â êîìïëåêò³; àâòîêð³ñëî;êîëÿñêà ë³òíÿ äëÿ 
äâ³éíÿò. 063-190-87-62

  Äð³áíó êàðòîïëþ; ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè íà âåñü ä³ì;äèòÿ÷ó 
ìàøèíêó íà ïåäàëÿõ;áóäèëüíèêè ;íàðó÷í³ ÷àñè ÷àñ³â ÑÐÑÐ; 
äâèãóíè 0,8 êÂò. 073-004-04-45

  Çåì. ä³ëÿíêà, ïðèâàò., íåäîðîãî, 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà ç 
âèñîêèì ôóíäàìåíòîì 9*11 ì., º äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 
áóä³â. ìàòåð³àëè, êðèíèöÿ. 097-254-55-49, 063-347-91-15

  Çåì. ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð, ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-587-91-62

  Çåì. ä³ëÿíêó, ñ. Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0,37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31

  Çåìåëåëüíó ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ Äèâ»,ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì, 
âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79

  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 

  Êàáàí÷èêè 20 êã-35 êã ì`ÿñíî¿ ïîðîäè;íàñ³íüîâó êàðòîïëþ 
4 ãðí/êã. 097-555-10-06

  Êàçàí äþðàëåâèé 75 ë. ç êðèøêîþ. 097-189-67-31, 093-
895-69-91

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ìàëó. 068-007-21-31

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 068-518-35-30 

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 050-146-62-70, 098-818-
60-84

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ïîñàäêîâó. 093-795-10-98

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 068-040-88-10

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó òà äð³áíó. 096-467-88-61

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó òà äð³áíó.067-682-30-91

  Êàðòîïëþ ñîðòîâó ðàííþ, ñóïåð-ðàííþ, âåëèêó, ïîñàäêîâó 
ð³çíèõ ñîðò³â;ìàëèíà äâ³÷³ ðîäèòü. 096-717-97-88

  Êàðòîïëþ:âåëèêó «Àãàâå»-200 êã;íàñ³íåâó «Àãàâå»-120 
êã;«Áåëà Ðîñà»-120 êã. 068-652-58-45

  Êàðòîïëÿ äð³áíà;ñàäæàíö³ êëóáí³êè «Àç³ÿ». 098-617-30-20

  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà õîðîøîãî ñîðòó, 4.5 ãðí/êã., ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 097-843-01-38

  Êàðòîïëÿ ð³çíà, àâòîçàï÷àñòèíè äî Âîëãà, ÓÀÇ, äâèãóíè 
Îïåëü-Âåêòðà, àâòîìàãí³òîëà, õîëîäèëüíèê ïîòðåáóº ðåìîí-
òó. 097-282-13-43

  Êèëèìè â äîáðîìó ñòàí³, ñòàð³ ï³ð`ÿí³ ïîäóøêè òà îä³ÿëî 
íåäîðîãî.093-000-51-23

  Êîëÿñêó-âåëîñèïåä äèòÿ÷ó, óïðàâëÿºòüñÿ ðó÷êîþ, êîë³ð 
áîðäî;êîëÿñêó òðàíñôîðìåð ñ³ðîãî êîëüîðó â õîðîøîìó 
ñòàí³;âçóòòÿ íà ä³â÷èíêó 25-30 ð. 073-118-65-00

  Êîìá³êîðì òà âèïîéêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-982-68-38

  Êîíÿ (êîáèëà). 067-152-61-69

  Êîðîâó äîáðó, ò³ëüíó 7 ì³ñ. 096-900-25-45

  Êðîëåíÿò ïîðîäè «Ïîëòàâñüêå ñð³áëî». 063-694-57-56

  Êðîëèêè ïðèâèò³ â³ä ãåìîðîã³÷íî¿ õâîðîáè, õâîðîáè 
ì³êñîìàòîç, ïîðîäà:ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ð³ âåëèê³, îáåðè, 
êðîëèö³ òà êðîëåíÿòà, ö³íà ïîì³ðíà, ñ. Êîçÿòèí (á³ëÿ òóíåëÿ). 
093-677-26-41, 067-495-80-82

  Êóðÿ÷èé ïîñë³ä;äåðåâíà çîëà;âóëèêè óêðà¿íñüêîãî òèïó. 
067-445-75-52

  Íàñîñ «Êàøòàí»;áóòë³ 10 ë ³ 20 ë;áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³ 3-õ 
òà 1-íî ë³òðîâ³;áàê àëþì³íåâèé 300 ë;â³äåîìàãí³òîôîí. 067-
319-91-24

  Íîóòáóê Packard bell MS 2 300 ,á/ó 1 800 ãðí,òîðã. 098-
376-17-36

  Í ó ò ð ³ ¿  ð ³ ç í î ã î  â ³ ê ó  ò à  ê à ÷ ê è  ø è ï ò ó -
íè.063-896-99-20,093-894-39-91,097-826-08-12

  Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà, êèëèì 
á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,òþëü, ãàðäèíè, 
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí àëþì³í. 097-
147-84-88

  Ï³àí³íî «Ë³ðèêà» äåøåâî. 073-060-51-16

  Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí.,êîìîä ñó÷àñíèé; ïèñüìî-
âèé ñò³ë â äîáðîìó ñòàí³, òðüîõäâåðíà øàôà, ñåðâàíò,ðèáêè 
«ãóï³» ïî 5 ãðí/îäíà,ðîñëèíè «ð³÷÷³ÿ» â àêâàð³óì. 063-316-28-84

  Ï³äðîùåí³ ãóñåíÿòà (âèïî¿í³), ïîðîäà «Ëåãàðä»;ÿéöÿ 
ãóñÿ÷³;êðîëåíÿò ð³çíîãî â³êó. 067-394-60-27

  Ïëèòà ãàçîâà á/ó, êàí³ñòðè ïëàñòìàñîâ³ 30 ë. 063-364-
45-40

  Ïîðîñÿò ïîðîäà «Ìàêñòåð», 18-20 êã. 096-969-45-99

  Ïîðîñÿòà â³êîì 2 ì³ñ. 097-369-55-07

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè ïåòðåí+äþðîê. 097-489-14-77

  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³;ïøåíèöþ. 096-303-62-23, 097-230-39-96

  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí 25-30 êã. 063-950-02-90

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí-äþðîê 15-18 êã., 3 500 ãðí. 063-294-19-
76, 063-997-48-16

491429

488036
490167

487445

490760

491055

490755491412
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491444

490759

491304

491301

491412

490324

491072

490980

490572 489546

  Ïîðîñÿòà ïåòðåíè, ì. Êîçÿòèí, ð-í ó÷èëèùà;êàðòîïëÿ 
âåëèêà òà íàñ³íüîâà. 067-199-86-20

  Ïðàëüíà ìàøèíà Â³ðïóë, 6 êã., á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 096-
307-00-73 Àííÿ

  Ïðèöåï îäíîîñíèé, ñàìîñâàëüíèé íà ì³í³ òðàêòîð. 097-
391-48-81

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôàíåðè 
20 ìì; ðåäóêòîð êèñíåâèé; ãîðåëêè äëÿ ñâàðêè., ìàãí³òîôîí 
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé, 
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-
756-39-33

  Ñâèí³ íà â³äãîä³âëþ 50-70 êã. ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87

  Ñ ³ ÷ ê à ð í ÿ ; ê à ð ò î ï ë ÿ  ì ³ ë ê à  ò à  ï î ñ à ä ê î -
âà.093-017-87-72,096-583-14-35

  Ñîþ íàñ³íüîâó; ïîðîñÿ 180 êã/45 ãðí. 067-319-08-49

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà;ñò³íêà ñïàëüíÿ;ñò³ë ðîçêëàäíèé;êîâðîâà 
äîð³æêà 1*4,20 ì;êèëèì 1,60*2,60;ïîñóä. 063-020-88-40 

  Ñò ³íêó  ê ³ìíàòíó  â  ãàðíîìó  ñòàí ³ ; òåëåâ ³ çîð 
«Ñàìñóíã»;ì`ÿêèé êóòî÷îê. 096-152-82-97

  Òåëåâ³çîð «Samsung» 21 ä³àãîíàëü, òåëåâ³çîð «Sony» 29 
ä³àãîíàëü. 067-423-56-37

  Òåëåâ³çîð «Samsung», 17 ä³àãîíàëü ç êð³ïëåííÿì äî ñò³íè. 
067-423-56-37

  Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè 2 ì³ñ. 097-873-36-62

  Òåëè÷êó íà êîðîâó 4,5 ì³ñ., âèïîºíà, ÿê äëÿ ñåáå. 067-
273-35-68

  Õîëîäèëüíèê LG â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-
17-70, 093-041-69-49

  Öèðêóëÿðêà íà 380 âò., ñ. Êîçÿòèí. 2-23-74, 067-368-56-14

  Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà» ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 093-
000-51-23

  Øâåëåð 12-2,3 ì;òðóáà îöèíêîâàíà 40*3,85 ì;òåëåâ³çîðè 
DAE ¹100,SHARP;áóòë³ äëÿ âîäè 19 ë;ïîìïà äëÿ 
áóòëÿ;â³äõîäè àðìàòóðè, ïîëîñè êâàä.;áàê êàïðîíîâèé 80 ë., 
1 øò. 063-736-47-19

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà 3 ïîâåðñ³, öåãëÿíîãî áóäèíêó, ïëî-

ùåþ 35,3 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 097-328-48-83, 063-021-52-71

  1-ê³ì. êâ. ïåðøèé ïîâåðõ, öåíòð, ³íä. îïàë. 093-704-31-57

  1-ê³ì. êâ., 4-é ïîâ., öåíòð, ÷åõ. áóäèíîê ï³ä ðåìîíò. 093-
704-31-57 

  2-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, ð-í øêîëè  ¹4. 093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ. â ïàíåëüíîìó áóäèíêó, öåíòð ì³ñòà. 093-979-
47-43, 063-315-06-13

  2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 
â³êíà. 093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà, ñåðåäíÿ, 4 ïîâ. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì â öåíòð³ ì³ñòà. 
098-826-20-13

  3-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2-é ïîâåðõ, òåðì³íîâî. 063-276-
07-38

  3-õ ê³ì. êâ., ïëîùà 62 êâ. ì., 2/2 áóä., ç îêðåìèì âõîäîì, 
ð-í ÏÌÊ çà òóíåëåì â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, º ï³äâàë, äâ³ð, 
ãîðîä. 063-367-63-75

  3-õ ê³ì. êâ., ñ. Ñèãíàë, 2-é ïîâ., íå êóòîâà, çàã. ïëîùà 
71,9 êâ. ì., º âîäà, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ñòàí æèëèé, ï³äâàë â 
áóäèíêó, ãàðàæ â äâîð³. 063-311-95-76

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3 
øêîëè. 093-704-31-57

  Áóäèíîê 100 êâ. ì., áåç ðåìîíòó, çåì. ä³ë. 24 ñîò., ð-í 
äåïî, àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ì. êâ.â öåíòð³ 2-3 ïîâåðõ. 063-
190-87-62

  Áóäèíîê 67 êâ. ì., ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç òà ï³÷íå îïàë., 35 ñîò. 
çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 098-225-69-05

  Áóäèíîê 76 êâ. ì., âóë. Âîäîêà÷íà, ñ. Êîçÿòèí, ç³ çðó÷-
íîñòÿìè, 10 ñîò., ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á. 2-23-74, 
067-368-56-14

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. 
093-704-31-57

  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà, 
ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà 
ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

  Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó. 
093-704-31-57

  Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ. 093-
704-31-57

  Áóäèíîê ãàçèô. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 102 
êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê 
çåìë³. 098-740-51-13

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. 
Ïîä³ëüñüêà 38, êðèíèöÿ, êîïàíêà, ïîãð³á, ñàðàé, º ñâ³òëî, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ç ìåáëÿìè. 093-419-93-87, 097-628-80-73

  Áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåí., ñàäèáà 12,5 ñîò., íåäîðîãî. 
063-316-28-84

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4-è 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâà, ãàçîâå îïàëåííÿ, çåì. 
ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí,âóë. Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî), ð-í ÏÐÁ, çàã. 
ïëîùà 80 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, öåíòðàë. 
âîäà, ãàç, ïîãð³á, ö³íà äîãîâ³ðíà. 063-628-39-38, 096-595-19-58

  Áóäèíîê íîâèé 106 êâ. ì., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ 
ï³äâåäåí³. 063-107-12-33

  Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9 ñ³÷íÿ. 
093-677-47-68

  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 238, çåì. ä³ë. 15 ñîò., ãàç, 
ï³÷íå îïàë., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 096-394-91-37

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàò., 18 ñîò., îïàëåííÿ ï³÷íå+ãàç, 
êîîïåðàòèâ íà âóëèö³, äî öåíòðà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 
068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷-
íà, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 
067-415-23-49

  Áóäèíîê ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç+äðîâ`ÿíèé êîòåë, âàíà, âîäà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë. 50 ñîò. 066-384-66-78

  Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò., çåì. ä³ë., ð-í øêî-
ëè  ¹3. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. 
Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í âóë. Іâàíà Ôðàíêà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
÷àñòêîâî ðåìîíò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ÏÐÁ. 068-
505-59-44

  Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093-
704-31-57

  Çåì. ä³ë., 20 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðó. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-
704-31-57

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. 
Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä 
öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå îòîïëåííÿ. 
ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 
ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

  ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-020-88-40 

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  2108 ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî, õîðîøèé ñòàí. 096-804-47-51

  ÂÀÇ 2101, 1980 ð. â., áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-
75-92

  ÂÀÇ 2105, ãàç-áåíçèí, 1990 ð. â., õîðîøèé ñòàí. 067-
455-52-90

  Âàç 2107, áëàêèòíîãî êîëüîðó, 1986 ð.â. ç ïðè÷³ïîì. 
063-711-81-61

  ÂÀÇ 2170 Ïð³îðà, ãàç-áåíçèí, 2011 ð.â., áåç âêëàäåíü. 
093-279-47-80

  Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é êîë³ð, ãàðíèé 
ñòàí, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 097-463-13-09, 063-829-38-85

ÊÓÏËÞ
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 096-652-68-21, Àíäð³é

  Êàðòîïëþ äð³áíó;äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä;øïàëè 
äåðåâ`ÿí³ á/ó;êîòåë «Òèòàí» íà äðîâàõ. 097-255-51-60

  Êâàðòèðó íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áåç ðåìîíòó. 098-080-67-50

  Íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, 
ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè â³ä 2 êâò òà á³ëüøå. 068-216-34-20

  Ïðèñòð³é äëÿ íàð³çàííÿ çóá³â äëÿ ïèëêè. 096-467-88-03

Ð²ÇÍÅ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó ÷è æ³íêó, º âñ³ çðó÷íîñò³, îêðå-

ìà ê³ìíàòà. 098-651-42-66

  Çàãóáëåíèé äèïëîì íà ³ì`ÿ Âëàñþê Îëåêñàíäð Âîëîäè-
ìèðîâè÷, ñåð³ÿ Â ¹393798, ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
063-752-09-14

  Çäàì ,òåðì³íîâî, ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó â öåíòð³ ì³ñòà. 
067-293-29-41

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., 3000+,ê³íöåâà çóïèíêà àâòîáóñà  ¹7, 
äåïî. 067-430-35-60

  Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé  òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåá-
ëüîâàíèé, âóë. ß. Ìóäðîãî, 149. 068-692-87-15

  Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560 ì.êâ.+ 
80 ì.êâ. æèòëîâî¿. 067-430-02-80

  Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³, 2-é ïîâåðõ äåâ`ÿòèïîâåðõ³âêè. 
093-140-74-34

  Ïîðÿäíà ñ³ì`ÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è êâàðòèðó, ïîðÿäí³ñòü 
ãàðàíòóºìî. 067-455-36-50

  ßê³ñíå ïðèáèðàííÿ ìîãèë, ï³äñèïêà, ïîêðàñ

490347

490324
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Погода у Козятині 

Продам енциклопедію, 
45 томів. Дуже дешево. Мені 
вона більше не потрібна. 
Два місяці тому одружився. 
Дружина все, знає.

***
Ретро …
Чоловік у віці приходить 
до відділу кадрів фірми.
Кадровик:
— На жаль, ви нам 
не підходите. Нам потрібні 
люди молоді, амбітні, здатні 
творчо зростати!
Чоловік:
— І все–таки запишіть мій 

телефон. Коли з'ясується, що 
у вас всі творчо зростають, 
а працювати нікому — 
зателефонуйте.

***
Одеса. Оголошення: “55–річна 
жінка, мати трьох програмістів, 
просить кого–небудь, хто 
не психований, навчити її 
користуватися інтернетом”.

***
— Два, Ромо!
— Маріє Іванівно, ви 
все–таки на уроці математики, 
а не в барі.
— Ромо! Два–а–а–а!

***
Чоловік у куфайці, брудний, 
неголений, підходить до воза з 
гноєм, впрягається замість коня 
у віз і тягне. Тягне, падає в бруд, 
встає, знову тягне… З великими 
труднощами витягує віз на шосе 
і зупиняється перепочити. Повз 
на великій швидкості проїж-
джає “Мерседес”, гальмує, здає 
трохи назад. За кермом сидить 
дуже красива дівчина. Вона 
опускає скло і каже:
— Dо уоu sреаk Еnglish?
Мужик з глибоким зітханням: 
уеs, I dо. Але толку з того…

АНЕКДОТИ 

491057

ОВЕН 
Тиждень може виявитися неоднознач-
ним. Начальству може не сподобатися 
ваше свавілля і зайнятість іншими 
справами в робочий час. Але вівторок 
і середа принесуть вам бажану удачу. 
У четвер не плануйте важливі перегово-
ри, ви все одно на них встигнете.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете надзвичайно жадібні до ро-
боти, але краще злегка остудити ваше 
завзяття і реально розрахувати свої сили. 
Інакше ви наберете завдань, які не встиг-
нете виконати. Тиждень сприятливий 
для налагодження дружніх зв'язків. 

БЛИЗНЮКИ 
Все складається якнайкраще і ви набли-
жаєтеся до заповітної мети. Ви відчуєте 
розуміння і підтримку близьких людей. 
Роботи буде багато, і вона принесе до-
датковий прибуток. Але не забувайте і 
про відпочинок, і про особисте життя. 

РАК 
Цього тижня активність і оптимізм 
дозволять добитися бажаного успіху. 
У понеділок підвищеної уваги з боку 
керівництва краще уникати, інакше вам 
можуть дати не зовсім приємне до-
ручення. Втім, ви блискуче впораєтеся з 
будь-якими завданнями.

ЛЕВ 
Ви зібрані і цілеспрямовані. Настав 
важливий час, що дозволяє розкрити 
себе в професійному плані. Постарай-
теся не витрачати свої сили на дрібниці, 
не проводьте забагато часу в інтер-
неті. Уникайте сімейних конфліктів і 
з'ясування стосунків. 

ДІВА 
Вам доведеться наполегливо просувати-
ся вперед по крутій стежці. Буде потріб-
но чимало зусиль і часу, щоб вирішити 
численні дрібні проблеми на роботі і 
в сім'ї. У вас несподівано може проки-
нутися бажання давати корисні поради і 
повчати оточуючих. Спершу подумайте, 
чи дійсно ваші повчання необхідні.

ГОРОСКОП НА 22-28 КВІТНЯ

ТЕРЕЗИ 
Непоганий тиждень, якщо ви макси-
мально використаєте його для мож-
ливості творчої самореалізації. Благо, 
попрацювати буде над чим, можливо, 
справ додасться. Вівторок бажано ви-
користовувати для чіткого оформлення 
планів і завдань на найближче майбутнє.

СКОРПІОН 
Без особливих сумнівів втілюйте в життя 
ваші плани і задуми. Удача буде на ва-
шому боці. Вас чекає солідний прибуток і 
вигідні пропозиції. Ситуація буде сприяти 
прийняттю серйозних рішень в особисто-
му житті, які багато що змінять на краще. 

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся бути спокійніші і ро-
зумніші, не дозволяйте втягнути себе 
в авантюру. Ваші ідеї та починання бу-
дуть підтримані оточуючими. Можливо, 
прийде важлива інформація, що обіцяє 
прибуток. 

КОЗЕРІГ 
Не варто сидіти, склавши руки. Занадто 
велика ймовірність втратити свій шанс, 
про що в результаті доведеться шкоду-
вати. Не йдіть на жертви, нічим хоро-
шим ваша самовідданість не обернеть-
ся. Пам'ятайте про свою вигоду, більше 
про це ніхто не потурбується. У п'ятницю 
будьте готові до прийому гостей.

ВОДОЛІЙ 
При мінімумі зусиль ви зможете змінити 
своє життя на краще. Варто задуматися 
про кар'єрне зростання. Ви зможете 
витримати будь-який іспит, успішно 
пройти співбесіду. У четвер буде плід-
ною творчість у веденні справ, відхід від 
традиційних принципів в роботі.

РИБИ 
Особливо вдалий час для творчості. Але 
навіть якщо це не про вас, ймовірно за-
вдяки припливу творчих сил і натхнення 
вам вдасться знайти нестандартне 
рішення в складній справі, придумати 
щось оригінальне, що викличе схвален-
ня оточуючих. 
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